
TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN 
VÀ DOANH NGHIỆP 

*** 

 

Trà Vinh, ngày 12 tháng 9 năm 2019 

Số: 67-KH/ĐTN   

 

KẾ HOẠCH 
Tọa đàm trao đổi, đề xuất ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo, trong công tác Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới, năm 2019  
 
 

Căn cứ chương trình công Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2019 của 

Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh; thực hiện Kế 

hoạch số 63-KHPH/ĐTN, ngày 30/8/2019 về tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, 

nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn chủ chốt, năm 2019 gắn tọa đàm trao đổi, đề xuất ý 

tưởng, ssng kiến, sáng tạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; Ban 

Thường vụ Đoàn Khối xây dựng kế hoạch tổ chức buổi “Tọa đàm trao đổi, đề xuất ý 

tưởng, sáng kiến, sáng tạo, trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, trong 

tình hình mới, năm 2019” với những nội dung cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường hiệu quả hoạt động trong công tác Đoàn và phong phong trào 

thanh thiếu nhi; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác tuyên truyền, vận 

động đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động do tổ chức Đoàn triển khai; qua 

đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của đoàn viên, thanh niên, học sinh, 

sinh viên góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2019 của Đảng ủy Khối các 

cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

- Giúp cho các cơ sở Đoàn đánh giá cụ thể hơn những mặt tích cực đã làm được, 

đồng thời đúc rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp hữu hiệu trong việc tổ chức các phong trào 

về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới; 

- Nhân rộng điển hình cách làm hay, hiệu quả từ cơ sở để tạo sức lan tỏa và 

hiệu quả đồng bộ trong toàn hệ thống; qua đó giúp cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh 

niên, học sinh, sinh viên, tin tưởng vào tổ chức Đoàn, xem tổ chức Đoàn là người bạn 

đồng hành để cùng nhau phấn đấu, xây dựng phát triển và trưởng thành; 

2. Yêu cầu 

- Tọa đàm phải nêu được những kết quả đã đạt được và thực trạng hiện nay trong 

phong trào sáng tạo trẻ, nhằm tiếp tục gợi mở cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học 

sinh, sinh viên đề xuất nhiều ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động về 

công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, trong thời gian tới; 

- Tạo được sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp ủy đảng, chính quyền và các 

cơ quan, doanh nghiệp; từ đó phát huy được vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên 

trong việc chủ động tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn. 
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II. NỘI DUNG TỔ CHỨC 

1. Chủ đề tọa đàm 

“Đề xuất ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo, trong công tác Đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi trong tình hình mới” 

2. Thành phần tham dự 

- Thường trực Tỉnh đoàn; 

- Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; 

- Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; 

- Đại diện Ban Phong trào, Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn; 

- Cán bộ Đoàn, đoàn viên tham gia Hội nghị tập huấn; 

- Phóng viên Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức 

- Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 20/9/2019 (thứ Sáu); 

- Địa điểm: Hội trường A, trường Cao đẳng Y tế tỉnh Trà Vinh (Số 07, 

Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, Thành phố Trà Vinh); 

4. Chương trình 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Phát biểu của Thường trực Đoàn Khối các cơ quan. 

- Tổ chức tạo đàm. 

+ Báo cáo kết quả về phong trào Sáng tạo trẻ giai đoạn 2017 – 2019, nhiệm vụ 

giải pháp trong giai đoạn mới; 

+ Báo cáo tổng hợp các ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo trong công tác Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi do các cơ sở Đoàn tổ chức; 

+ Báo cáo tham luận đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo trong công tác 

Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; 

+ Giải lao. 

+ Mời các ý kiến phát biểu của đại biểu khách mời. 

- Phát biểu kết luận của Thường trực Đoàn Khối các cơ quan. 

- Kết thúc. 

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp 

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Tọa đàm, đến các cơ sở Đoàn trực 

thuộc; Báo cáo, đánh giá tình hình tổ chức các hoạt động trong phong trào sáng tạo 
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trẻ, giai đoạn 2017 - 2019; rút ra những mặt tích cực, những điểm còn hạn chế, từ đó 

định hướng nội dung tọa đàm đi vào trọng tâm và hiệu quả. 

- Chọn điểm một số đơn vị có mô hình hoạt động hiệu quả, tổ chức tốt phong 

trào sáng tạo trẻ tại cơ sở. 

- Tổng hợp ý kiến, giải pháp hay, thiết thực được Hội nghị đề xuất trình Ban 

Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh để xem xét, định hướng, chỉ đạo 

và hỗ trợ tổ chức thực hiện để phát huy phong trào sáng tạo trẻ trong giai đoạn mới. 

2. Đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc 

- Tập trung xem xét, đánh giá cụ thể cách làm, hình thức tổ chức hoạt động 

phong trào sáng tạo trẻ tại đơn vị trong thời gian qua; 

- Triển khai kế hoạch, tổ chức lấy ý kiến trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh 

niên, học sinh, sinh viên nội dung tọa đàm để tìm ra những giải pháp, sáng kiến hay, 

mô hình hoạt động hiệu quả, từ đó nhân rộng ra các đơn vị bạn; 

- Tất cả cán bộ Đoàn đăng ký tham gia Hội nghị tập huấn đều phải tham dự 

buổi tọa đàm, góp phần làm phong phú thêm các giải pháp, đa dạng các hình thức tổ 

chức hoạt động trong buổi tọa đàm; 

- Tổ chức tọa đàm tại đơn vị để đoàn viên đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, sáng 

tạo trong tổ chức các hoạt động về công tác Đoàn và phong trào thanh thiêu nhi, thời gian 

qua; Kết thúc tọa đàm, tại đơn vị lập danh sách các ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo do đoàn 

viên đề xuất báo cáo về Thường trực Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp (theo biểu 

mẫu quy định tại Công văn số 100-CV/ĐTN, ngày 26/6/2019 về việc triển khai công 

thông tin điện tử ngân hàng ý tưởng sáng tạo); 

2.1. Thường trực Đoàn Khối các cơ quan giao các đơn vị sau chuẩn bị nội dung 

để tham luận tại tọa đàm: 

1) Chi đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn tham luận: Ý tưởng “Áp dụng công nghệ phần 

mềm vào quản lý công việc chuyên môn”. 

2) Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường: Ý tưởng, “Xây dựng mô hình hoạt 

động trong Đoàn chuyển đổi từ hình thức “xin –cho” sang “phục vụ tạo nguồn 

thu””. 

3) Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh: Ý tưởng, “Xử lý rác thải nông thôn”; 

4) Đoàn cơ sở Công ty Trà Bắc: Đề tài khoa học, “Hoàn thiện cơ giới hóa 

ngành sản xuất than hoạt tính từ sọ dừa, giảm cường độ lao động, tăng năng suất, 

chất lượng than hoạt tính ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao”. 

5) Chi đoàn Chi đoàn Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh: Ý tưởng: 

“Gia công mos sóp xúc rửa đường ống cấp thoát nước bằng hệ thống điện biến 

nguồn”. 

6) Đoàn trường THPT Chuyên, Nguyễn Thiện Thành: Ý tưởng, “Rèn luyện 

thói quen ứng xử văn hóa nơi công cộng cho học sinh” 
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7) Đoàn trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh: ý tưởng “Mô hình dàn trải Ampli 

karaoke có micrô không dây và Blutooth”. 

2.2. Tất cả các cơ sở Đoàn còn lại, cần tập trung nghiên cứu, chuẩn bị các ý 

tưởng, sáng kiến đề đề xuất tại hội nghị. Nếu không phát biểu trực tiếp về đề xuất các 

ý tưởng, sáng kiến, thì biên tập theo biểu mẫu gửi thư ký tọa đàm để tổng hợp, các đề 

xuất gửi bằng văn bản được xem như ý kiến phát biểu tại buổi tọa đàm; 

3. Về định hướng nội dung thảo luận 

- Đánh giá tình hình tổ chức phong trào sáng tạo trẻ tại cơ sở trong thời gian 

qua: những mặt đạt được, và hạn chế trong quá trình tổ chức; tư tưởng, thái độ của 

cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong tổ chức các phong trào 

hoạt động về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.. 

- Đề xuất, hiến kế, các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay, sáng tạo 

khắc phục những hạn chế trong các mặt hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi. 

- Giới thiệu về những nét đặc thù, những phong trào tiêu biểu của đơn vị thu 

hút được sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự tham gia hưởng 

ứng của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. 

- Nêu những tồn tại, khó khăn tại đơn vị trong việc tổ chức thực hiện phong 

trào sáng tạo trẻ. 

- Thực trạng, tình hình hoạt động của cơ sở Đoàn. Đề xuất giải pháp tháo gỡ 

những hạn chế, khó khăn của Ban chấp hành từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm, tính 

chủ động của Ban chấp hành trong việc vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh, 

sinh viên tham gia thực hiện phong trào. 

Để chương trình tọa đàm được thành công tốt đẹp; đề nghị các cơ sở Đoàn tập 

trung triển khai và thực hiện đảm bảo các nội dung kế hoạch đã đề./. 
 

* Nơi nhận: 
- Đ/c Võ Minh Nhựt, Phó Bí thư Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Đ/c Trương Thanh Long, PBT ĐU Khối các 

CQ&DN (để b/c); 

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Ban Thường vụ ĐU Khối các CQ&DN (để b/c); 

- Ban Phong trào Tỉnh đoàn; 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc; 

- Lưu./. 

 

 

 


