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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hải Hậu, ngày 01 tháng 9 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học
năm học 2016 – 2017.
---------------Năm học 2016 – 2017 là năm học đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XII; năm học diễn ra Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp
tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội
LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2016). Thực hiện Chương trình công tác
Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 - 2017 của Ban Thường
vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ huyện đoàn xây dựng Chương trình công tác Đoàn
và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:
* Chủ đề năm học:
Tuổi trẻ học đường thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các
cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1. Tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết
Đại hội lần thứ XII của Đảng (nhiệm kỳ 2015 – 2020) trong đoàn viên, thanh niên
trường học.
2. Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chương
trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW
ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho
thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống,
bồi dưỡng, lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoàn 2013 - 2020” của
Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Kế hoạch số 36 –KH/ĐTN ngày 12/8/2016 của Ban
Thường vụ Huyện đoàn về “Tuổi trẻ Hải Hậu chung tay xây dựng nông thôn mới,
giai đoạn 2015 – 2020”.
3. Tổ chức thành công Đại hội Đoàn trường từ đầu năm học, tiến tới Đại hội
đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hải Hậu lần thứ XXIII, Đại hội Đoàn cấp
tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; thực hiện các công trình,
phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.
4. Tiếp tục triển khai sáng tạo và hiệu quả các phong trào“Khi tôi 18” trong
đoàn viên thanh niên trường học.
5. Tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác phát
triển đoàn viên, quản lý đoàn viên, chương trình rèn luyện đoàn viên, chất lượng
sinh hoạt chi đoàn, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn các cấp.
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II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN:
1. 100% Đoàn các trường tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết
Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội XII của Đảng (nhiệm kỳ 2015-2020) phù
hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị.
2. 100% Đoàn cấp trường có hoạt động cụ thể cho đoàn viên, thanh niên trường
học thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng
Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng và Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi
dưỡng, lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoàn 2013 - 2020” của Ban
Bí thư Trung ương Đoàn. Kế hoạch số 36 –KH/ĐTN ngày 12/8/2016 của Ban
Thường vụ Huyện đoàn về “Tuổi trẻ Hải Hậu chung tay xây dựng nông thôn mới,
giai đoạn 2015 – 2020”.
3. 100% Đoàn cấp trường thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên
chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hải Hậu, tiến tới Đại hội đại
biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017-2022).
4. 100% Đoàn cấp trường triển khai hiệu quả phong trào “Khi tôi 18”.
5. 100% Đoàn trường THPT, TTGD - TX, Trung tâm dạy nghề thường xuyên
tổ chức ít nhất 01 hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh.
6. 100% Đoàn trường THPT, TTGD - TX, Trung tâm dạy nghề tổ chức Lễ phát
động và tổ chức hoạt động “Tháng thanh niên”, chiến dịch “Thanh niên tình nguyện
hè” (tập trung chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch tình nguyện “Mùa hè
xanh”, chiến dịch tình nguyện năm 2017). Phấn đấu có 12.000 lượt đoàn viên, thanh
niên trường học tham gia các hoạt động tình nguyện.
III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP:
1. Công tác giáo dục, tuyên truyền.
1.1. Tổ chức sinh hoạt chính trị “Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc XII,
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXVI và hành động của tuổi trẻ” để học tập, quán triệt,
triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh Nam Định lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ
XXVI (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Đảm bảo thanh niên khối trường học nắm bắt được
những thông tin cơ bản, quan trọng của Nghị quyết. Đổi mới hình thức học tập,
triển khai Nghị quyết phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị, từng đối tượng
thanh niên. Có hình thức, biện pháp để đánh giá mức độ tiếp nhận thông tin của
đoàn viên, thanh niên trường học. Xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động
thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội có liên quan đến đoàn thanh niên, học
sinh sinh viên khối trường học.
1.2. Tổ chức triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ
thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của
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Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho
thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” gắn với thực hiện Hướng dẫn số 63-HD/TWĐTN,
ngày 31/8/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về học tập 6 bài lý luận chính trị
trong đoàn viên, thanh niên, Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng
lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2020” của Ban Bí thư Trung
ương Đoàn.Kế hoạch số 36 –KH/ĐTN ngày 12/8/2016 của Ban Thường vụ Huyện
đoàn về “Tuổi trẻ Hải Hậu chung tay xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 –
2020”.
- Vận động giáo viên trẻ, học sinh đăng ký các nội dung cụ thể trong việc học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động và
việc làm cụ thể. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi đoàn. Xây dựng, tổng kết và
nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ
Chí Minh.
- Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền và giáo dục về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị.
- Tiếp tục thực hiện Chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, tăng cường những hoạt động hỗ
trợ, giao lưu với các tấm gương học sinh điển hình; cựu học sinh thành đạt; những
nhân chứng lịch sử, những tấm gương vượt khó, vươn lên của trường, địa phương.
- Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban
Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện
lề lối công tác của cán bộ Đoàn” trong cán bộ Đoàn khối trường học, tổ chức cho
cán bộ Đoàn đăng ký thực hiện, tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát.
- Tuyên truyền trong đoàn viên, học sinh về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam,
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam. Tổ chức các hoạt động chào
mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của trường, địa phương, đất
nước, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân dịp Đại hội Đoàn
các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 70 năm ngày thương
binh, liệt sỹ (27/7/1947 -27/7/2017).
- Tiếp tục vận động thanh niên trường học tích cực hưởng ứng phong trào "Tôi
yêu Tổ quốc tôi” thông qua tổ chức các hoạt động tuyên truyền về những hình ảnh
đẹp của đất nước, con người Việt Nam, lịch sử dân tộc. Đoàn các trường chủ động
tham mưu với cấp uỷ, Ban giám hiệu trường tổ chức chào cờ, hát Quốc ca, Đoàn ca
hàng tuần. Vận động, khuyến khích học sinh thuộc, hát các ca khúc cách mạng.
- Kịp thời thông tin, tuyên truyền về tình hình biên giới, biển đảo Tổ quốc.
Duy trì và nâng cao hiệu quả các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các trường học
với đơn vị biên phòng. Tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo, hỗ trợ
con em ngư dân, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới, biển đảo.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần hình thành thói
quen tốt trong môi trường học đường, ngoài xã hội và trên mạng internet cho học
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sinh, giáo viên trẻ như: ứng xử văn minh, thân thiện; chủ động học tập, nghiên cứu
khoa học; thường xuyên đọc sách. Vận động thanh niên trường học sống đẹp, chia
sẻ, học tập những câu chuyện đẹp về lối sống trong xã hội trong học sinh. Đoàn các
trường chủ động, kịp thời tổ chức các hình thức thông tin, trao đổi để học sinh nhận
thức đúng trước những biểu hiện chưa tốt về đạo đức, lối sống của thanh niên trong
nhà trường, xã hội.
1.3. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên trường học tham gia tìm hiểu, đóng góp
ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.
1.4. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của
đoàn, chú trọng vào quản lý đoàn viên và đổi mới phương pháp nắm bắt tình hình
tư tưởng, dư luận của học sinh; kịp thời chủ động định hướng dư luận cho học sinh.
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình tư tưởng và dư luận trong
thanh niên trường học.
2. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo
vệ Tổ quốc”.
2.1. Thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với chào mừng Đại
hội Đoàn các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn, kỷ niệm 86 năm
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
2.2. Triển khai các giải pháp thực hiện phong trào "Sáng tạo trẻ":
- Thành lập mới các câu lạc bộ học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, khởi
nghiệp; vận động nguồn lực đầu tư cho các ý tưởng, đề tài, đề án có tính ứng dụng
thực tiễn cao, cấp thiết.
- Phát huy vai trò của giáo viên trong việc hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học.
- Tổ chức các hoạt động phát hiện, tư vấn, hỗ trợ học sinh, giáo viên trẻ nói
chung; thành lập mới các câu lạc bộ học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, khởi
nghiệp... Vận động nguồn lực đầu tư cho các ý tưởng, đề tài có tính ứng dụng thực
tiễn.
2.3. Tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tập trung các
nội dung tham gia giữ gìn cảnh quan, môi trường học đường và của địa phương,
bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giữ gìn an toàn giao thông, hiến máu
tình nguyện, các hoạt động an sinh xã hội.
- Chú trọng phát huy kiến thức chuyên môn của học sinh, giáo viên trẻ trong
những công trình, phần việc thanh niên phục vụ cộng đồng, xã hội; đảm bảo an toàn
trong tổ chức các hoạt động.
2.4. Chú trọng việc kết nối, định hướng hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm
tình nguyện tự phát trong học sinh. Phối hợp với các tổ chức tình nguyện hợp pháp
tổ chức các hoạt động giao lưu tình nguyện dành cho học sinh, thanh niên tại các địa
phương trong huyện.
3. Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
3.1. Tiếp tục triển khai sáng tạo, hiệu quả các phong trào “Khi tôi 18”, chú
trọng công tác tuyên truyền về các phong trào trong học sinh. Triển khai tuyên
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dương danh hiệu“Học sinh 3 tốt”gắn với phong trào “Khi tôi 18” và tổ chức “Lễ
trưởng thành Công dân tuổi 18” dành cho học sinh trung học phổ thông.
3.2. Vận động các nguồn lực để trao tặng học bổng, giải thưởng khuyến khích
học tập, nghiên cứu khoa học trong thanh niên trường học. Tổ chức tuyên truyền và
hướng dẫn học sinh vay vốn từ ngân hàng chính sách dành cho học sinh, sinh viên
tại địa phương. Chú trọng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hạn chế tối đa
trường hợp học sinh bỏ học do hoàn cảnh kinh tế.
3.3. Phát động phong trào thi đua dạy tốt trong giáo viên. Tổ chức các hoạt
động tạo môi trường hỗ trợ giáo viên nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, tăng cường
chia sẻ kiến thức chuyên môn giữa giáo viên; tổ chức các hoạt động quan tâm, hỗ
trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.
3.4. Tổ chức các hoạt động tư vấn mùa thi, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh
trung học phổ thông; chi đoàn giáo viên phối hợp với các cơ quan chức năng, các
chuyên gia về lĩnh vực nghề nghiệp, kết nối với Đoàn trường Đại học, Cao đẳng,
Trung cấp chuyên nghiệp và các cựu học sinh để tổ chức các hoạt động hướng
nghiệp cho học sinh. Chú trọng tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, cung
cấp thông tin nghề nghiệp, việc làm, nhu cầu xã hội đối với các nhóm nghề nghiệp
cho học sinh..
3.5 Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh về vấn đề giới tính, sức khỏe sinh
sản, cách tự bảo vệ và giúp bạn bè bảo vệ trước những vấn đề tâm lý, xã hội; tuyên
truyền cho học sinh về tác hại của bia, rượu, thuốc lá, ma túy và các chất kích thích
khác, các chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS. Tuyên
truyền, vận động 100% học sinh tham gia Bảo hiểm y tế.
3.6. Nghiên cứu, xác định và triển khai các nhóm kỹ năng cần thiết phù hợp
với điều kiện đặc thù của đối tượng thanh niên. Phối hợp nhà trường đưa nội dung
trang bị kỹ năng thực hành xã hội vào các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép giới
thiệu trong các tiết giáo dục công dân.
3.7. Đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống
văn hóa tinh thần và thể chất cho thanh niên trường học, vận động mỗi học sinh tập
luyện thường xuyên 01 môn thể thao. Xây dựng, củng cố và phát huy các câu lạc
bộ, đội nhóm sở thích của học sinh. Tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo trường có
những hình thức hỗ trợ về kinh phí hoặc cơ sở vật chất để tổ chức nhiều sân chơi
cho học sinh.
3.8. Đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ trong học sinh. Tổ chức các hoạt
động tạo môi trường cho học sinh sử dụng ngoại ngữ. Tổ chức các lớp học ngoại
ngữ dành cho học sinh vào dịp nghỉ hè, phát triển các Câu lạc bộ ngoại ngữ...
4. Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, Đoàn tham gia xây dựng Đảng.
4.1 Nghiêm túc thực hiện Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn. Trong đó
chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thủ tục kết nạp đoàn viên mới. Cập nhật, hoàn
thiện hệ thống cơ sở dữ liệu công tác tổ chức Đoàn khối trường học. Tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin trong điều hành, tác nghiệp, quản lý đoàn viên sinh hoạt
Đoàn. Thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên” sửa đổi giai đoạn 2015 - 2017
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gắn với đánh giá chất lượng đoàn viên. Tổ chức học tập 6 bài Lý luận chính trị với
hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện đặc thù của từng đơn vị. Triển khai hiệu quả
sinh hoạt Đoàn nơi cư trú của đoàn viên khối trường học. Nâng cao vai trò, trách
nhiệm đoàn viên là giáo viên trẻ trong hoạt động Đoàn.
4.2 Củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, duy trì sinh hoạt chi
đoàn định kỳ, sinh hoạt chi đoàn chủ điểm. Tiếp tục hướng dẫn các Chi đoàn sử
dụng hiệu quả 02 tiết học/tháng dành cho sinh hoạt Đoàn và giáo dục kỹ năng trong
các trường trung học phổ thông.
4.3 Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cán bộ đoàn các
cấp khối trường học. Tổ chức các cuộc thi, hoạt động tuyên dương, khen thưởng bí
thư chi đoàn, bí thư liên chi đoàn giỏi. Kiên trì tham mưu, đề xuất cấp Uỷ, Ban
Giám hiệu nhà trường thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ về chế độ, chính sách với cán bộ Đoàn, Hội trong trường học, chú trọng
phối hợp với ngành giáo dục thực hiện đúng yêu cầu về số lượng cán bộ Đoàn
chuyên trách và bố trí văn phòng làm việc cho tổ chức Đoàn tại các cơ sở giáo dục.
4.4. Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết
nạp. Nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú, phấn đấu tăng tỉ lệ đoàn viên ưu tú được
phát triển Đảng.
4.5 Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn. Đảm bảo công tác
báo cáo định kỳ kịp thời, trung thực. Nâng cao chất lượng của các đợt kiểm tra
chuyên đề tập trung vào các nội dung, chương trình, vấn đề khó, các vấn đề mới;
chú ý phát huy kết quả sau kiểm tra để nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Cấp huyện.
- Triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học
năm học 2016 - 2017; hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động tại cơ sở.
- Tổ chức kiểm tra theo chuyên đề, đột xuất và định kỳ việc thực hiện nhiệm vụ
năm học.
- Hướng dẫn các chương trình, hoạt động lớn, các nội dung mới.
-Tổng kết và khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ
chức thực hiện chương trình công tác năm học 2016 -2017.
2. Cấp Đoàn trường:
- Báo cáo cấp Uỷ, Ban giám hiệu nhà trường. Triển khai cụ thể hóa Chương
trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2016 – 2017
phù hợp với đơn vị.
- Tổ chức tốt Đại hội Chi đoàn, tiến tới Đại hội Đoàn trường năm 2016-2017
đảm bảo dúng nguyên tắc điều lệ Đoàn.
- Tham gia có hiệu quả các hoạt động do Đoàn cấp trên triển khai; triển khai,
tổ chức tốt các hoạt động theo chương trình năm học.
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3. Công tác thông tin báo cáo
- Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học
2016-2017. Danh sách đăng ký tổ chức các hoạt động lớn trong năm: Gửi trước
ngày 30/9/2016.
- Đăng ký thi đua khen thưởng với Ban Thường vụ Huyện đoàn ngay từ đầu
năm học: gửi trong tháng 10/2016.
- Báo cáo sơ kết học kỳ I công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học
năm học 2016-2017: gửi trước ngày 10/1/2017.
- Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Trường học năm
học 2015 – 2016; phụ lục số liệu cuối năm học và báo cáo mô hình hay, cách làm
sáng tạo: gửi trước ngày 10/6/2017.
*Lưu ý: Các đơn vị không đảm bảo đúng tiến độ thời gian trên sẽ không được bình
xét thi đua. Gửi bằng văn bản có dấu xác nhận của Cấp uỷ và BCH Đoàn trường về Văn
phòng Huyện Đoàn, file mềm gửi vào địa chỉ: bchuyendoanhaihau.vn@gmail.com.
Ban Thường Huyện Đoàn đề nghị Ban Thường vụ Đoàn các trường THPT,
TTGD-TX trong toàn huyện căn cứ chương trình công tác Đoàn phong trào thanh
niên năm học 2016 – 2017, chủ động xây dựng chương trình phù hợp với điều kiện
của đơn vị để triển khai vµ thực hiện có hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
để báo cáo
- Ban Thường vụ Huyện uỷ
- Đoàn các trường THPT, TT-GDTX
- Lưu Văn phòng.

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN
BÍ THƯ
(đã ký)
Mai Thanh Tùng

