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THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC 

TP. HỒ CHÍ MINH 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Số: 35-KH/ĐTN TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2023 

           

KẾ HOẠCH 
Tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023, 

chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” 

 
Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC ngày 09/02/2023 của 

Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức Tháng Thanh niên năm 

2023 chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”; 

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Dự bị Đại 

học TP. Hồ Chí Minh năm học 2022 – 2023 và tình hình thực tế, Ban Thường vụ Trường 

Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023 với các 

nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ 

vang, hướng đến chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1931 – 26/3/2023); Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị 

quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội Đoàn 

toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, hướng đến đợt hoạt động chào mừng kỷ 

niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống cho học 

sinh, sinh viên trong Nhà trường. 

- Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính 

trị của Nhà trường nói riêng và Thành phố nói chung, chung tay xây dựng văn minh 

trường học, phát huy tinh thần của tuổi trẻ ứng dụng công nghệ mới, tham gia vào quá 

trình thực hiện chuyển đổi số gắn với chủ đề năm của thành phố. 

- Tăng cường sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Nhà trường đối với công tác bồi 

dưỡng, đào tạo và giáo dục đoàn viên, thanh niên; tạo môi trường cho đoàn viên, thanh 

niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành nhằm góp phần nâng cao chất lượng tổ chức 

Đoàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn và chất lượng đoàn viên. 

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường sự giao lưu, đoàn kết và không khí 

thi đua sôi nổi trong Nhà trường; tạo cơ hội học hỏi, trao đổi phương pháp học tập, trau 

dồi kiến thức, kĩ năng học tập cho đoàn viên, thanh niên. 

2. Yêu cầu: 

- Công tác tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả thu hút đoàn viên, thanh niên 

tham gia và bám sát trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, 

đồng thời phù hợp với chương trình hoạt động của Nhà trường. 

- Đảm bảo công tác tuyên truyền về các hoạt động được diễn ra thường xuyên, liên 

tục và gắn với việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. 
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- Tiếp tục triển khai sử dụng hiệu quả các ứng dụng, trang thông tin điện tử của tổ 

chức Đoàn các cấp, thực hiện kết nối và ứng dụng “Tuổi trẻ Thành phố Bác” trong việc 

đăng ký, triển khai và cập nhật kết quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức 

vận hành gắn với chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn. 

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC THÁNG THANH NIÊN:  

Từ ngày 26/02/2023 đến ngày 31/3/2023. 

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN: 

1. Chỉ tiêu: 

(1) Tổ chức 01 hoạt động triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị 

quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ 

phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 

số 61/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về phát triển 

thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2030. 

(2) 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên 

truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn. 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên tham gia 

kiểm tra nhận thức về học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 

XII. 

(3) Tổ chức 01 hoạt động hướng nghiệp, kiến thức về chuyển đổi số; 01 hoạt động 

tập huấn nghiệp vụ cần thiết cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong năm. 

(4) Tổ chức 01 hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới tại 

Trường.  

(5) 100% thanh niên được kết nạp Đoàn. 

(6) 100% Chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3/2023. 

2. Thực hiện công trình trọng điểm của Tháng thanh niên:  

- Tiếp tục thực hiện công trình thanh niên nhiệm kỳ “Không gian văn hóa các dân 

tộc Việt Nam”. 

- Thực hiện bộ ấn phẩm Tuyển sinh hệ dự đại học năm học 2023 – 2024. 

- Thực hiện Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thư viện Nhà trường. 

- Thực hiện bộ infographic Kỷ niệm 47 năm thành lập Trường, thành lập Đoàn 

trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh. 

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

1. Tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023:  

- Thời gian: 8g30 ngày 26/02/2023 (chủ nhật). 

- Địa điểm: Phòng họp C04. 

1.1. Phát động phong trào thi đua, lập thành tích để bình chọn danh hiệu 

“Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Cán bộ Đoàn tiêu biểu”, “Đoàn viên tiêu 

biểu”, “Chi đoàn vững mạnh” năm học 2022 – 2023. 

- Đối tượng: đoàn viên, thanh niên khối dự bị đại học khóa K33. 

- Nội dung: Tạo không khí thi đua sôi nổi đối với cán bộ đoàn và chi đoàn; có tiêu 

chí và hình thức tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến đối với cá nhân và tập thể. 

- Hình thức:  
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+ Xây dựng tiêu chí đánh giá đoàn viên, chi đoàn có nhiều thành tích trong học tập 

và tham gia các hoạt động phong trào đoàn trong năm học, đặc biệt trong thời gian tổ 

chức hoạt động Tháng Thanh niên để tiến hành khen thưởng, nêu gương. 

+ Ban Chấp hành Đoàn Trường gửi biểu mẫu đăng ký đến đoàn viên, chi đoàn. 

- Thời gian đăng ký: từ ngày 26/02 đến ngày 11/3/2023. 

- Đánh giá và bình chọn danh hiệu: sau khi kết thúc Tháng Thanh niên. 

- Phụ trách: Đồng chí Trần Thị Mai Trâm – Phó Bí thư Đoàn trường. 

1.2. Đồng loạt đổi ảnh đại diện chào mừng Tháng Thanh niên kỷ niệm 92 năm 

Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023) 

- Đối tượng: cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên khối dự bị đại học khóa K33. 

- Nội dung: 

+ Vận động cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đồng loạt đổi ảnh đại diện chào 

mừng Tháng Thanh niên kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn. 

+ Page Đoàn Trường cập nhật ảnh bìa, ảnh đại diện chào mừng Tháng Thanh niên. 

- Thời gian thiết kế, trình duyệt: từ ngày 13/02 đến 25/02/2023 

- Thực hiện đồng loạt: ngày 26/02/2023 (chủ nhật). 

- Phụ trách: Đ/c Nguyễn Văn Toàn – Bí thư Đoàn trường. 

1.3. Thiết kế, công bố biểu trưng (logo) của Đoàn trường Dự bị Đại học TP. Hồ 

Chí Minh. 

- Nội dung: 

+ Thiết kế biểu trưng (logo) của Đoàn trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh. 

+ Lấy ý kiến, góp ý của Đảng ủy – Ban Giám hiệu, cán bộ chủ chốt. 

+ Công bố biểu trưng (logo) của Đoàn trường. 

- Thời gian thiết kế, trình duyệt: từ ngày 26/02 – 25/03/2023. 

- Thời gian công bố biểu trưng: ngày 26/03/2023 (chủ nhật). 

- Phụ trách: Đ/c Nguyễn Văn Toàn – Bí thư Đoàn trường. 

1.4. Thực hiện bộ ấn phẩm Tuyển sinh hệ dự đại học năm học 2023 – 2024. 

- Đối tượng: chi đoàn giáo viên – công nhân viên. 

- Nội dung: 

+ Xây dựng nội dung, hình thức ấn phẩm tuyển sinh năm 2023 – 2034. 

+ Lấy ý kiến, góp ý của Phòng Đào tạo, Đảng ủy – Ban Giám hiệu. 

+ Công bố ấn phẩm. 

- Thời gian thiết kế, trình duyệt: từ ngày 26/02 đến 17/04/2023. 

- Phụ trách: Đ/c Nguyễn Văn Toàn – Bí thư Đoàn trường. 

2. Hoạt động tuần 01 (từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/3/2023) 

2.1. Triển khai đợt sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3/2023 

- Đối tượng: đoàn viên, thanh niên khối dự bị đại học khóa K33 và đoàn viên Chi 

đoàn giáo viên – công nhân viên. 

- Nội dung sinh hoạt: theo hướng dẫn của Thành Đoàn. 

- Hình thức: căn cứ điều kiện thực tế để linh hoạt tổ chức cho phù hợp. 

- Chủ đề: theo hướng dẫn của Thành Đoàn. 

- Thời gian: từ ngày 01/3 đến 31/3/2023. 

- Phụ trách: Đồng chí Trần Thị Mai Trâm – Phó Bí thư Đoàn trường. 

2.2. Tổ chức chương trình về nguồn, tập huấn cán bộ Đoàn 
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- Đối tượng: cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu hệ dự bị đại học khóa 

K33 và lưu học sinh đang học tiếng Việt tại Trường. 

- Nội dung, hình thức: chương trình về nguồn, giao lưu giữa đoàn viên, thanh 

niên hệ dự bị đại học với lưu học sinh đang học tập tại trường. Cán bộ Đoàn tập huấn 

chuyên đề kỹ năng về công tập hợp thanh niên; kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức hoạt 

động đoàn. 

- Thời gian: ngày 05/03/2023 (chủ nhật). 

- Địa điểm: Văn miếu Trấn Biên và khu du lịch Bửu Long tại TP. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

- Phụ trách: Ban Chấp hành Đoàn trường; Đ/c Nguyễn Văn Toàn – Bí thư Đoàn 

trường phụ trách chính. 

2.3. Chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” 

- Đối tượng: đoàn viên, thanh niên hệ dự bị đại học khóa K33 và lưu học sinh 

đang học tiếng Việt tại Trường. 

- Nội dung: giới thiệu, chia sẻ những quyển sách hay, ý nghĩa có giá trị rèn luyện 

tinh thần, ý chí tình nguyện, xung kích, sống đẹp trong đoàn viên, thanh niên; Chia sẻ 

tài liệu hỗ trợ đoàn viên, thanh niên chuẩn bị các kỳ kiểm tra, thi cuối khóa, ôn thi THPT 

năm 2023. 

- Hình thức: trực tuyến, định kỳ 01 lần/tuần (tối chủ nhật hàng tuần). 

- Thời gian: từ ngày 26/02 đến ngày 31/03/2023. 

- Triển khai: ngày 26/02/2023 (chủ nhật). 

- Phụ trách: Đồng chí Nguyễn Hà Như Mai - Ủy viên BTV Đoàn trường. 

2.4. Ngoại khóa hỗ trợ Lưu học sinh học tiếng Việt. 

- Đối tượng: đoàn viên, thanh niên hệ dự bị đại học khóa K33 và lưu học sinh 

đang học tiếng Việt tại Trường. 

- Nội dung: Đoàn viên, thanh niên hệ dự bị đại học hướng dẫn các bạn lưu học 

sinh đọc, trả lời câu hỏi và viết bài luận theo tài liệu giáo viên soạn sẵn. 

- Hình thức: chia nhóm 1 lưu học sinh + 1 – 2 đoàn viên, thanh niên hệ dự bị đại 

học. 

- Thời gian: ngày 26/02/2023 (chủ nhật). 

- Triển khai kết hợp với hoạt động của Phòng Đào tạo. 

- Địa điểm: Phòng B05 

- Phụ trách: Đồng chí Nguyễn Hà Như Mai - Ủy viên BTV Đoàn trường. 

3. Hoạt động tuần 02 (từ ngày 06/3 đến ngày 12/3/2023) 

3.1. Ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn 

toàn quốc lần thứ XII  

- Đối tượng: cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên hệ dự bị đại học khóa K33 

- Nội dung sinh hoạt: theo hướng dẫn của Thành Đoàn. 

- Hình thức: căn cứ điều kiện thực tế để linh hoạt tổ chức cho phù hợp. 

- Thời gian: ngày 06 – 07/03/2023. 

- Địa điểm: Phòng họp C04. 

- Phụ trách: Đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Bí thư Đoàn trường. 

3.2. Tham gia Hội nghị tập huấn (trực tuyến) về công tác cải cách hành chính 

cho cán bộ Đoàn trên toàn quốc 
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- Đối tượng: theo hướng dẫn của Thành Đoàn. 

- Nội dung, hình thức: theo hướng dẫn của Thành Đoàn và căn cứ điều kiện thực 

tế để linh hoạt tổ chức cho phù hợp. 

- Thời gian: ngày 10/03/2023 (thứ sáu). 

- Phụ trách: Đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Bí thư Đoàn trường. 

3.3. Cuộc thi ảnh “Đoàn trong trái tim tôi” với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ Dự bị 

Đại học TP. Hồ Chí Minh” 

- Đối tượng: các chi đoàn hệ dự bị đại học khóa K33 

- Nội dung, hình thức: Mỗi chi đoàn thực hiện thiết kế 01 brochure, infographic 

hình ảnh chia sẻ những khoảnh khắc đẹp, những câu chuyện trải nghiệm thực tế để lại 

dấu ấn trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên hay những tâm tư, tình cảm cảm, của 

đoàn viên, thanh niên đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và Đoàn 

trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh nói riêng. 

- Yêu cầu về tác phẩm dự thi: Hình ảnh phải đảm bảo tiêu chí sau: 

+ Nội dung và hình thức phù hợp với chủ đề của chương trình.  

+ Các hình ảnh, nội dung không vi phạm thuần phong mỹ tục và văn hóa. 

+ Hình ảnh giới thiệu được thông tin về tác giả thực hiện; tên cuộc thi đồng thời 

thể hiện được nội dung sau: Giới thiệu được các thành viên trong lớp và giáo viên chủ 

nhiệm,….; Giới thiệu được hình ảnh của Nhà trường, những khoảnh khắc của chi đoàn 

học tập tại Trường; Thông điệp về ước mơ của chi đoàn gửi đến người xem. 

- Các sản phẩm đã gửi đăng ký về cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức có quyền sử dụng 

để đăng tải trên các trang thông tin chính thức của Nhà trường mà không cần phải thanh 

toán phí sử dụng. 

- Phát động cuộc thi: ngày 26/02/2023 (chủ nhật). 

- Thời gian nhận bài dự thi: đến 16g00 ngày 11/02/2023 (thứ bảy) qua 

doantn@hcmpreu.edu.vn 

- Thời gian đăng bài dự thi lên fanpage của Đoàn trường: 20g00 ngày 

12/03/2023 (chủ nhật). 

- Thời gian bình chọn: từ 20g00 ngày 12/03 đến 20g ngày 15/03/2023 (thứ tư) 

- Tổng kết và trao giải cuộc thi: ngày 26/03/2023 (chủ nhật). 

- Phụ trách: Đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Bí thư Đoàn trường. 

3.4. Thực hiện “Không gian văn hóa gắn với cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo 

đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh” 

- Đối tượng: đoàn viên, thanh niên chi đoàn K33D3 và đoàn viên Chi đoàn giáo 

viên – công nhân viên. 

- Nội dung: Sưu tầm và đăng tải hình ảnh, bài viết giới thiệu về cuộc đời, sự 

nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

- Hình thức: chuyên mục trực tuyến trên Page  

- Thời gian: từ ngày 06/3 đến 31/03/2023. 

- Địa điểm: bảng tin sảnh nhà A, Thư viện Trường. 

- Phụ trách: Đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Bí thư Đoàn trường. 

4. Hoạt động tuần 03 (từ ngày 13/3 đến ngày 19/3/2023) 

4.1. Phát hành tập san “Chắp cánh tương lai” lần 2 

- Đối tượng: đoàn viên, thanh niên hệ dự bị đại học khóa K33. 

mailto:doantn@hcmpreu.edu.vn
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- Nội dung: hỗ trợ đoàn viên, thanh niên kiểm tra 2. 

- Thời gian: triển khai ngày 27/02/2023 (thứ 2); thực hiện 11 – 15/03/2023. 

- Hình thức: trực tuyến phối hợp với các bộ môn. 

- Phụ trách: Đồng chí Trần Thị Mai Trâm – Phó Bí thư Đoàn trường. 

4.2. Cuộc thi karaoke các bài hát tiếng Việt – khối lưu học sinh với chủ đề “Xin 

chào Việt Nam” lần I, năm 2023. 

- Đối tượng: lưu học sinh đang học tiếng Việt tại Trường. 

- Nội dung: các bạn lưu học sinh tham gia hát karaoke các bài hát tiếng Việt 

- Thời gian: ngày 14/03/2023 (thứ 3) 

- Địa điểm: Phòng C04. 

- Phối hợp với Bộ môn Ngoại ngữ. 

- Phụ trách: Đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Bí thư Đoàn trường. 

4.3. Thực hiện Tủ sách Thanh niên và sưu tầm các mẫu sách hay 

- Đối tượng: đoàn viên, thanh niên chi đoàn K33D3 và đoàn viên Chi đoàn giáo 

viên – công nhân viên. 

- Nội dung: Sắp xếp, bố trí lại Tủ sách Thanh niên tại Phòng truyền thống của 

Đoàn. Bố trí khu vực kệ giới thiệu sách dành cho Thanh niên, công tác Đoàn và các hoạt 

động liên quan đến tuổi trẻ tại Thư viện Trường. 

- Thời gian: ngày 19/03/2023 (chủ nhật) 

- Địa điểm: Phòng truyền thống Đoàn trường và thư viện Trường. 

- Phụ trách: Đồng chí Nguyễn Hà Như Mai - Ủy viên BTV Đoàn trường. 

4.4. Tổ chức Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 148 

- Đối tượng: đoàn viên, thanh niên hệ dự bị đại học khóa K33, Ban chấp hành các 

chi đoàn. 

- Địa điểm: Các phòng học, phòng Ký túc xá, Thư viện trường. 

- Nội dung, hình thức: 

+ Ban Chấp hành các chi đoàn nhận 01 cây xanh để chăm sóc và trang trí suốt năm 

học tại các phòng học của chi đoàn. 

+ Đoàn viên, thanh niên ở tại ký túc xá chuẩn bị 01 cây xanh để chăm sóc và trang 

trí để hành lang hoặc để bàn trong phòng. 

+ Ban Chấp hành các Chi đoàn nhận cây xanh, chậu và đất do Ban Tổ chức chuẩn 

bị tại Văn phòng Đoàn và tập trung trồng cây xanh trước Thư viện. 

+ Mỗi chi đoàn chuẩn bị 1 bảng tên có ghi nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi 

trường để cấm vào chậu cây của chi đoàn. 

+ Lau dọn, trang trí bảng tin dãy nhà A: Chi đoàn giáo viên – công nhân viên; chi 

đoàn K33A2, K33D1. 

- Thời gian: ngày 19/03/2023 (chủ nhật) 

- Phụ trách: Ban Chấp hành Đoàn trường. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Bí thư 

Đoàn trường điều phối chính. 

4.5. Cử thanh niên ưu tú tham gia lớp cảm tình Đoàn. 

- Đối tượng: thanh niên ưu tú hệ dự bị đại học khóa K33. 

- Nội dung: Thanh niên ưu tú tham gia lớp cảm tình Đoàn. 

- Thời gian: Liên hệ với báo cáo viên. 

- Địa điểm: Phòng C04. 
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- Phụ trách: Đồng chí Trần Thị Mai Trâm – Phó Bí thư Đoàn trường. 

4.6. Tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn 

- Đối tượng: cán bộ Đoàn hệ dự bị đại học khóa K33. 

- Nội dung, hình thức: Cán bộ Đoàn tập huấn chuyên đề chuyển đối số trong hoạt 

động Đoàn, kỹ năng sử dụng email hiệu quả. 

- Thời gian: ngày 17/03/2023 (thứ sáu). 

- Địa điểm: Phòng C04. 

- Phụ trách: Đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Bí thư Đoàn trường. 

5. Hoạt động tuần 04 (từ ngày 20/3 đến ngày 26/3/2023) 

5.1. Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh” 

- Đối tượng: đoàn viên, thanh niên hệ dự bị đại học khóa k33. 

- Nội dung thi: 

+ Tìm hiểu về 47 năm thành lập và phát triển của Trường Dự bị Đại học TP. Hồ 

Chí Minh, trong đó tổ chức Đoàn thanh niên là đơn vị nồng cốt và có nhiều đóng góp 

quan trọng để xây dựng hình ảnh và giá trị của Trường. 

+ Lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn trường 

Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh. 

+ Các sự kiện nổi bật của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn trường Dự bị Đại 

học TP. Hồ Chí Minh. 

+ Những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, hiến kế nâng cao chất lượng công tác Đoàn 

và phong trào thanh thiếu nhi. 

- Hình thức: thi trực tuyến. 

- Thời gian: Triển khai từ ngày 20/03/2023 (thứ hai) và mở link dự thi ngày 

23/03/2023 (thứ năm). Công bố kết quả: ngày 26/03/2023 (chủ nhật). 

- Phụ trách: Đồng chí Nguyễn Hà Như Mai - Ủy viên BTV Đoàn trường. 

5.2. Tham gia tuyên truyền Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) 

- Nội dung: theo hướng dẫn của Thành Đoàn. 

- Hình thức: căn cứ điều kiện thực tế để linh hoạt tổ chức cho phù hợp. 

- Thời gian: ngày 24/3 đến ngày 26/3/2023. 

- Phụ trách: Đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Bí thư Đoàn trường. 

5.3. Tham gia Chương trình kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn  

lần thứ 21 năm 2023, phát động thực hiện Cuộc vận động “Thành phố Hồ Chí Minh 

- Thành phố tôi yêu” hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng  

miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025) của Tuổi trẻ Thành phố và các  

hoạt động hưởng ứng Ngày hội Nông thôn mới  

- Nội dung, hình thức: theo hướng dẫn của Thành Đoàn. 

- Thời gian: ngày 24/3/2023 (thứ sau) 

- Phụ trách: Đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Bí thư Đoàn trường. 

5.4. Hoạt động hưởng ứng chương trình Giờ Trái Đất năm 2023 

- Nội dung: theo hướng dẫn của Thành Đoàn. 

- Hình thức: căn cứ điều kiện thực tế để linh hoạt tổ chức cho phù hợp. 

- Thời gian: 20g30 đến 21g30 ngày 25/03/2023 (thứ Bảy) 
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- Phụ trách: Đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Bí thư Đoàn trường. 

 5.5. Tổ chức “Ngày đoàn viên” kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023) 

- Đối tượng: đoàn viên, thanh niên hệ dự bị đại học khóa k33. 

- Nội dung, hình thức: tổ chức ngày hội Chiến binh Xanh và chương trình gặp gỡ 

cán bộ Đoàn các thời kỳ của Nhà trường. 

- Thời gian: ngày 26/03/2023 (chủ nhật). 

- Địa điểm: Nhà Đa năng Hoàng Sa, Phòng họp C04. 

- Phụ trách: Ban Chấp hành Đoàn trường. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Bí thư 

Đoàn trường điều phối chính. 

5.6. Tổ chức Lễ kết nạp đoàn cho thanh niên K33, kết hợp sinh hoạt một số nội 

dung phát triển đoàn viên 

- Đối tượng: đoàn viên, thanh niên hệ dự bị đại học khóa k33. 

- Nội dung, hình thức: 

+ Kết nạp đoàn viên mới. 

+ Sinh hoạt nội dung chuyên đề chính trị. 

+ Thông qua danh sách Đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng. 

- Thời gian: 9g ngày 26/03/2023 (chủ nhật). 

- Địa điểm: Phòng họp C04 

- Phụ trách: Ban Chấp hành Đoàn trường. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Bí thư 

Đoàn trường điều phối chính. 

5.7. Công bố bộ infographic Kỷ niệm 47 năm thành lập Trường, thành lập Đoàn 

trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh 

- Nội dung: 

+ Thiết kế biểu trưng (logo) của Đoàn trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh. 

+ Lấy ý kiến, góp ý của Đảng ủy – Ban Giám hiệu, cán bộ chủ chốt. 

+ Công bố sản phẩm. 

- Thời gian thiết kế, trình duyệt: từ ngày 06/02 đến 25/02/2023 

- Thời gian đăng tải: 9g ngày 26/03/2023 (chủ nhật). 

- Phụ trách: Đ/c Nguyễn Văn Toàn – Bí thư Đoàn trường. 

6. Hoạt động tuần 05 (từ ngày 27/3 đến ngày 31/03/2023) 

6.1. Các hoạt động hưởng ứng Lễ khởi động Năm An toàn giao thông năm 2023 

- Đối tượng: cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên hệ dự bị đại học khóa K33 

- Nội dung sinh hoạt: theo hướng dẫn của Thành Đoàn. 

- Hình thức: căn cứ điều kiện thực tế để linh hoạt tổ chức cho phù hợp. 

- Thời gian: ngày 27/03/2023 (thứ hai) 

- Phụ trách: Đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Bí thư Đoàn trường. 

6.2. Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu ngành nghề tương lai” đồng hành 

cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp 

- Đối tượng: đoàn viên, thanh niên hệ dự bị đại học khóa K33 

- Nội dung: Trả lời bộ câu hỏi trắc nghiệm về các ngành, nghề học sinh dự bị đại 

học được phân bổ sau khi kết thúc khóa học. Giúp đoàn viên, thanh niên có thêm những 

thông tin bổ ích về các ngành, nghề tương lai để có sự lựa chọn phù hợp. 

- Hình thức: thi trực tuyến. 
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- Thời gian: Triển khai tài liệu từ ngày 27/03/2023 (thứ hai) và mở link dự thi 

ngày 31/03/2023 (thứ sáu). 

- Phụ trách: Đồng chí Trần Thị Mai Trâm – Phó Bí thư Đoàn trường. 

6.3. Hoạt động hưởng ứng Lễ phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội 

Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

- Đối tượng: cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên hệ dự bị đại học khóa K33 

- Nội dung sinh hoạt: theo hướng dẫn của Thành Đoàn. 

- Hình thức: căn cứ điều kiện thực tế để linh hoạt tổ chức cho phù hợp. 

- Thời gian: ngày 30/3/2023 (thứ sáu) 

- Phụ trách: Đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Bí thư Đoàn trường. 

7. Hoạt động tuyên truyền về Tháng thanh niên: 

- Nội dung: tập trung vào các nội dung: 

+ Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh (26/3/1931 - 26/3/2023);  

+ Các ấn phẩm, sản phẩm tuyên truyền về lịch sử, truyền thống tổ chức Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh về Nghị quyết Đại hội Đoàn 

các cấp, Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 

61/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai 

đoạn 2022 – 2030. 

+ Phát huy chuyên môn“Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” 

+Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật An toàn giao thông, Luật thanh 

niên và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh 

niên Việt Nam, Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2021 – 2030; 

các chính sách liên quan đến hệ dự bị đại học,… 

- Hình thức: thực hiện tuyên truyền qua Page Đoàn trường các ấn phẩm, sản phẩm 

tuyên truyền của các đơn vị. 

- Thời gian: ngày 30/3/2023 (thứ sáu) 

- Phụ trách: Câu lạc bộ Truyền thông; Đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Bí thư Đoàn 

trường. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Thành lập Ban chỉ đạo: 

- Đ/c Lê Hữu Thức  Hiệu trưởng Trưởng ban. 

- Đ/c Trần Trung Thiện Phó Hiệu trưởng Phó ban. 

- Đ/c Nguyễn Văn Toàn Bí thư Đoàn trường Uỷ viên.  

2. Thành lập Ban Tổ chức tháng Thanh niên: 

- Đ/c Nguyễn Văn Toàn Bí thư Đoàn trường Trưởng ban. 

- Đ/c Trần Thị Mai Trâm Phó Bí thư Đoàn trường Phó ban. 

- Đ/c Nguyễn Hà Như Mai  UV BTV Đoàn trường Phó ban. 

- Các đồng chí UV BCH Đoàn trường Thành viên.  

- Câu lạc bộ Truyền thông  Thành viên. 

VI. PHÂN CÔNG VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN: 

1. Ban Chấp hành Đoàn trường 

- Đ/c Nguyễn Văn Toàn – Bí thư Đoàn trường: Lập kế hoạch trình xin ý kiến Đảng 

ủy, Ban Giám hiệu; Chịu trách nhiệm chung. 
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- Đ/c Trần Thị Mai Trâm – Phó Bí thư Đoàn trường: Theo dõi tiến độ, kiểm tra và 

giám sát; Thực hiện các nhiệm vụ được phân công. 

- Đ/c Nguyễn Hà Như Mai – UV BTV Đoàn trường: Dự trù kinh phí và thanh toán 

kinh phí; Thực hiện các nhiệm vụ được phân công. 

- Đ/c Huỳnh Minh Tâm – Ủy viên Ban chấp hành: Hỗ trợ kỹ thuật, âm thanh; Thực 

hiện các nhiệm vụ được phân công. 

- Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành: Theo sự phân công của Ban Thường vụ 

Đoàn trường. 

- Câu lạc bộ Truyền thông: Thực hiện truyền thông trên Page 

- Cộng tác viên: Hỗ trợ công tác tổ chức. 

2. Chế độ báo cáo: theo yêu cầu của Đảng ủy – Ban giám hiệu; Thành Đoàn TP. 

Hồ Chí Minh 

Phân công Đ/c Nguyễn Văn Toàn – Bí thư Đoàn trường: chịu trách nhiệm chung 

báo cáo theo yêu cầu. 

2. Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị: 

- Hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh (theo kế hoạch cụ thể). 

- Hỗ trợ khăn trải bàn, hoa để bàn, ly và nước suối cho đại biểu, khách mời (theo 

kế hoạch cụ thể). 

3. Về phía Phòng Quản trị - Thiết bị:  

- Hỗ trợ lắp đặt phông nền (theo kế hoạch cụ thể). 

- Hỗ trợ lắp đặt âm thanh, micro (theo kế hoạch cụ thể). 

4. Giáo viên chủ nhiệm: 

- Triển khai kế hoạch đến chi đoàn (theo kế hoạch cụ thể) 

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: 

- Ngày 13 – 17/02/2023: Lập kế hoạch trình Đảng ủy – BGH duyệt. 

- Ngày 20/02/2023: Triển khai hoạt động đến chi đoàn. 

- Ngày 26/02 – 31/03/2023: Tổ chức thực hiện các hoạt động. 

- Ngày 10/04/2023: Báo cáo, họp rút kinh nghiệm. 

Trên đây là kế hoạch hoạt động Tháng Thanh niên 2023, Ban Thường vụ Đoàn 

Trường đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./.  

 

 
 

TM. ĐẢNG ỦY – BAN GIÁM HIỆU 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

ThS. Trần Trung Thiện 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG 

BÍ THƯ 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Văn Toàn 
 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy – BGH; 

- Các đơn vị, phòng ban; 

- BCH Đoàn trường; 

- GVCN các Chi đoàn; 

- BCH các Chi đoàn; 

- Lưu. 


