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Kính gửi: - BCH Đoàn trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh; 

- BCH Đoàn trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh; 

- BCH Đoàn các trường THPT trực thuộc Đoàn Khối các 

cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. 
 

 Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 

2019 của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Trà Vinh. Để phát huy tốt 

hơn nữa việc tổ chức các hoạt động  hỗ trợ học sinh, sinh viên (HSSV) học tập, 

sáng tạo, nghiên cứu khoa học Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và Doanh 

nghiệp đề nghị Ban Chấp hành Đoàn trường các trường Cao đẳng,  THPT, trực 

thuộc tham mưu vưới cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện một số nội 

dung sau:  

 1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa về các hoạt động sáng 

tạo, nghiên cứu khoa học đến đông đảo (HSSV)  tại đơn vị. 

 2. Tổ chức hội thảo, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh,  

sinh viên, về các quy định, hướng dẫn về hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, 

tạo điều kiện để (HSSV) tham gia nghiên cứu khoa học và áp dụng kết quả nghiên 

cứu vào thực tiễn. 

 3. Khai thác hiệu quả, tiềm lực của đội ngũ giáo viên, giảng viên đã và đang 

hướng dẫn (HSSV) nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, đưa nội dung hướng 

dẫn (HSSV) nghiên cứu khoa học vào sinh hoạt của tổ/đội/nhóm/CLB chuyên 

môn; giao nhiệm vụ cho giáo viên trẻ trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự, 

những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trong quá trình học tập, các buổi sinh hoạt lớp, 

sinh hoạt chi đoàn, các buổi chào cờ hàng tuần, các hoạt động ngoại khóa, hoạt 

động trãi nghiệm sáng tạo để định hướng, hình thành ý tưởng về dự án nghiên cứu 

khoa học trong (HSSV). 

4. Phát triển câu lạc bộ khoa học, kỹ thuật tại đơn vị nhằm tạo môi trường 

cho (HSSV) nghiên cứu, chia sẻ về kiến thức, kỹ năng và các sản phẩm nghiên cứu 

khoa học; giúp đỡ (HSSV) trong việc tiếp cận và vận dụng các phương pháp 

nghiên cứu khoa học và  sản phẩm khoa học vào thực tiễn; rèn luyện những kỹ 

năng cần thiết cho hoạt động nghiên cứu khóa học, sáng tạo, học tập vào trong 

cuộc sống. 

5. Phối hợp với các tổ, phòng, khoa chuyên môn trong nhà trường, các viện, 

các trung tâm khoa học công nghệ, các nhà khoa học, cha mẹ (HSSV) trong việc 

hướng dẫn và đánh giá các dự án khoa học của (HSSV); tạo điều kiện về cơ sở vật 
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chất, thiết bị cho (HSSV) nghiên cứu khoa học và tham gia các cuộc thi do các 

ngành, các cấp tổ chức. 

6. Tích cực vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các tổ chức, cá 

nhân kịp thời hỗ trợ về học bổng, cơ sở vật chất phục vụ học tập, nghiên cứu khoa 

học cho (HSSV). Kịp thời tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có 

nhiều ý tưởng sáng tạo, sáng kiến, có nhiều đóng góp cho các công trình nghiên cứu 

mang lại hiệu quả, đã được áp dụng trong thực tiễn nhằm khuyến khích (HSSV), 

phát huy ý tưởng sáng tạo, tích cực nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.  

7. Việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ (HSSV) học tập, sáng tạo, nghiên cứu 

khoa học phải được làm thường xuyên, liên tục, quá  trình thực hiện có kiểm tra, 

theo dõi, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho từng hoạt động. Kết thúc mỗi năm học đề 

nghị các đơn vị có báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về văn phòng Đoàn 

Khối các cơ quan và Doanh nghiệp đồng thời gửi bản mềm thông qua địa chỉ 

email: dkcqtravinh@gmail.com;  

* Lưu ý:  

- Trong quá trình tổ chức các hoạt động hỗ trợ (HSSV) nghiên cứu khoa học 

đề nghị Ban Chấp hành Đoàn trường các đơn vị trực thuộc có phân công cán bộ 

Đoàn, đoàn viên thường xuyên cộng tác với các trang thông tin điện tử của nhà 

trường, của đoàn thanh niên, các trang điện tử của tỉnh, các tạp chí uy tín,… nhằm 

phản ảnh những hoạt động nổi bật của đơn vị thông qua đó quảng bá, giới thiệu 

các công trình, sản phẩm đến đông đảo công chúng. 

- Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp giao cho các Đoàn 

trường trực thuộc mỗi năm học thực hiện đạt: Vận động và trao ít nhất 20 suất học 

bổng hỗ trợ học tập cho (HSSV); thành lập mới hoặc duy trì ít nhất 01 Câu lạc bộ, tổ, 

đội, nhóm nghiên cứu khoa học trong (HSSV) có từ 15 thành viên trở lên; có ít nhất 01 

công trình nghiên cứu khoa học, hoặc ý tưởng, sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn; 

tham gia đầy đủ các hội thi về ý tưởng sáng tạo, nghiên cứu khoa học các cấp tổ chức; 

đăng nhập ngân hàng ý tưởng sáng tạo đạt chỉ tiêu phân bổ. 

Nhận được văn bản, đề nghị Ban Chấp hành các Đoàn trường THPT, Đoàn trường 

Cao đẳng Nghề, Cao đẳng Y tế Trà Vinh tập trung nghiên cứu tham mưu với cấp ủy, Ban 

Giám hiệu nhà trường để  tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ (HSSV) học tập, sáng 

tạo và nghiên cứu khoa học trong thời gian tới mang lại hiệu quả thiết thực./. 

 

* Nơi nhận: 
- Đ/c Võ Minh Nhựt, Phó BT TĐ (để b/c); 

- Đ/c Trương Thanh Long, PBT Đảng ủy Khối 

các CQ&DN (để b/c); 

- BTV Tỉnh đoàn (để b/c); 

- BTV Đảng Ủy Khối các CQ&DN (để b/c); 

- Như kính gửi (để th/h); 

- Lưu./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dkcqtravinh@gmail.com

