ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG
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Vĩnh Long, ngày 07 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Ban Chấp hành Đoàn Trường tháng 12 – năm 2012

Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long đã
diễn ra vào ngày 07/12/2012 với sự tham gia của 15/19 đồng chí. Hội nghị đã diễn ra
nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ.
Hội nghị đã nghe trình bày báo cáo Tổng kết công tác Đoàn của Trường trong
tháng 11 – năm 2012 và Chương trình công tác Đoàn của Trường tháng 12 – năm
2012.
Trên cơ sở ý kiến thảo luận, đóng góp của Hội nghị và kết quả biểu quyết.

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG

QUYẾT NGHỊ
1. BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN THÁNG 11/12012 (Tính từ
ngày 09/11/2012 đến hết ngày 08/12/2012)
- Tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên nhân dịp kỷ niệm 40 Ngày Chiến
thắng Điện Biên Phủ trên không ở Hà Nội năm 1972 và bình chọn 40 đ/c đoàn viên
ưu tú tham dự mitttinh kỷ niệm sự kiện lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ trên không
ở Hà Nội tại Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long vào ngày 07/12/2012.
- Các đoàn viên tích cực rèn luyện đạo đức, truyền thống tôn sư trọng đạo, thi
đua học tập tốt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Xét chọn 39 đoàn viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện để tuyên dương
“Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2012”.
- Đoàn viên khối cán bộ - viên chức tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ công
tác chuyên môn như giảng dạy, coi thi, nghiên cứu khoa học.
- Xin chủ trương của Ban Giám hiệu và đã được phê duyệt cho Đoàn Trường
liên kết với trường Trung cấp Nghề Vĩnh Long dạy lái xe và cấp phép hạng A1 cho
đoàn viên thanh niên của Trường. Đoàn Trường sẽ chịu trách nhiệm thu hồ sơ, tổng
hợp, lập danh sách, phát giấy phép lái xe. Tất cả công việc tổ chức học lý thuyết và
thực hành, thi sát hạch đều do Trường TC Nghề đảm nhận. Mỗi bộ hồ sơ Trường TC
Nghề sẽ để lại 15.000đ cho Đoàn Trường gây quỹ hoạt động.
- Có 54 đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo ngày
07/12/2012; kết quả đã hiến được 41 đơn vị máu.
- Triển khai đặt làm 12 băng ghế đá do các chi đoàn lớp đóng góp kinh phí xây
dựng lưu niệm tại khuôn viên Trường.
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- Chỉ đạo các chi đoàn Đại hội nhiệm kỳ 2012 – 2013 nghiêm túc, đúng quy
định. Đến nay đã có 38/62 chi đoàn đã tiến hành Đại hội. Số còn lại sẽ Đại hội dứt
điểm trong tháng 12/2012. Đặc biệt, chi đoàn cán bộ - viên chức của Trường đã tổ
chức Đại hội thành công tốt đẹp; kết quả Đại hội đã bầu đ/c Nguyễn Quốc Khánh giữ
chức vụ Bí thư chi đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2013.
- Hướng dẫn, chỉ đạo công tác đánh giá, xếp loại chi đoàn và đoàn viên năm
2012 cho 5 Liên chi Đoàn và 1 chi đoàn trực thuộc.
- Tiếp đoàn phúc tra, đánh giá chấm điểm công tác Đoàn của Trường. Kết quả
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long đã kết luận: Đoàn Trường CĐCĐ đạt 99 điểm
xếp loại: Cơ sở Đoàn vững mạnh năm 2012.
- Đồng chí Bí thư Đoàn Trường tham gia Đoàn đánh giá công tác Đoàn năm
2012 tại các huyện và các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh.
- Tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.
- Tham gia Hội trại Nam kỳ khởi nghĩa tại Vũng Liêm kỷ niệm 90 năm Ngày
sinh Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt do Tỉnh Đoàn tổ chức. Có 16 đoàn viên tham gia.
Kết quả đạt 1 giải khuyến khích thi hùng biện.
- Tham gia Hội trại Phòng chống AIDS tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu
niên Vĩnh Long.
- Triển khai cho 20 chi đoàn đăng ký đặt mua báo Vĩnh Long hàng tuần để
đoàn viên thanh niên kịp thời cập nhật thông tin hữu ích.
2. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN THÁNG 12/2012 (Từ 09/12/2012 –
08/01/2013)
- Đồng chí Bí thư Đoàn Trường dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X tại Hà
Nội từ ngày 09/12 – 15/12/2012.
- Lập kế hoạch tổ chức Hội thi “Sinh viên thanh lịch” cấp trường và Cuộc thi
“Sưu tầm – triển lãm hình ảnh truyền thống Học sinh – Sinh viên qua các thời kỳ”.
- Thành lập đội Thanh niên tình nguyện thu gom phế phẩm trong khu ký túc
xá, phòng học làm kế hoạch nhỏ để gây quỹ hoạt động từ thiện xã hội.
- Xây dựng dự thảo mô hình “HÃY KHEN BẠN NGAY KHI GẶP VIỆC
TỐT – HÃY NHẮC NHỞ BẠN NGAY KHI THẤY ĐIỀU CHƯA HAY” góp
phần tích cực vào công tác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cho HSSV.
- Xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí cho hoạt động kỷ niệm Ngày Truyền
thống Học sinh – Sinh viên 9/1. Chỉ đạo Hội Sinh viên xây dựng kế hoạch và kinh phí
cụ thể cho các hoạt động sau: luyện tập và thi đấu Hội thao truyền thống 9/1, thi Sinh
viên thanh lịch do Tỉnh Đoàn và Tỉnh Hội Sinh viên tổ chức. Kế hoạch trình Đảng ủy
trước ngày 16/12/2012.
- Triển khai đến các Liên chi đoàn và đoàn viên để đăng ký thực hiện Chương
trình rèn luyện đoàn viên thời kỳ mới theo quy định của Trung ương Đoàn.
- Thông báo các chi đoàn đăng ký công trình, phần việc thanh niên năm 2013.
- Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đoàn Trường kiểm tra công tác tổ chức và hoạt
động của 5 Liên chi đoàn trực thuộc và các chi đoàn khóa 2012. Báo cáo kết quả về
BCH Đoàn Trường chậm nhất là ngày 05/01/2012.
- Lập kế hoạch và thông báo xét chọn đoàn viên ưu tú đi học lớp nhận thức về
Đảng, tạo nguồn kết nạp đảng viên.
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- Chỉ đạo các Liên chi đoàn, chi đoàn kết hợp giáo viên chủ nhiệm lớp rà soát
tất cả thanh niên chưa vào Đoàn và phân công đoàn viên trong chi đoàn có thanh niên
chưa vào Đoàn giúp đỡ, giới thiệu, tổng hợp danh sách gởi về BCH Đoàn Trường.
Chậm nhất là ngày 05/01/2013 để Đoàn Trường lập kế hoạch mở lớp cảm tình Đoàn,
tạo nguồn kết nạp đoàn viên mới trong dịp Sinh nhật Đoàn 26/3/2013.
- Tiếp tục chỉ đạo Đại hội các chi Đoàn còn lại tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012
– 2013 dứt điểm trong tháng 12/2012.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
Nơi nhận:
- Đảng ủy, Đoàn KCCQ tỉnh (để b/c);
- P.ĐT, P.CTHSSV (để phối hợp);
- Các Khoa (để phối hợp);
- Các Liên chi đoàn, chi đoàn (chỉ đạo thực hiện);
- Đăng website Đoàn trường (để thông tin);
- Lưu VP Đoàn.

(Đã ký)

Đinh Phước Tường
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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG
Vĩnh Long, ngày 07 tháng 12 năm 2012
CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG
***
Số: 56 PC/ĐTN

BẢNG PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đoàn Trường tháng 12 – năm 2012
- Căn cứ Nghị quyết số 55 NQ/ĐTN ngày 07/12/2012 của Hội nghị Ban Chấp
hành Đoàn Trường tháng 12 – năm 2012;
- Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế của Ban Chấp hành Đoàn Trường
Nay Ban Chấp hành Đoàn Trường thống nhất ban hành Bảng phân công trách
nhiệm cụ thể cho từng đồng chí chịu trách nhiệm chính trong công tác tổ chức thực
hiện Chương trình công tác Đoàn tháng 12 – năm 2012 của Trường. Cụ thể như sau:
STT

HỌ TÊN

1

Đinh Phước Tường
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Nguyễn Thanh Việt;
Trần Thị Ngọc Phường
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Nguyễn Thành Nhân;
Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Việt Châu
(Phụ trách chính);
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Nguyễn Văn Bình Nguyên;

Võ Thị Kim Bằng;

TRÁCH NHIỆM CHÍNH TRONG TỔ CHỨC
THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
- Đồng chí Bí thư Đoàn Trường dự Đại hội Đoàn
toàn quốc lần thứ X tại Hà Nội từ ngày 09/12 –
15/12/2012.
- Lập kế hoạch và kinh phí tổ chức Hội thi “Sinh
viên thanh lịch” cấp trường và Kế hoạch cho Đội
SV của Trường tham dự vòng tỉnh vào tháng
1/2013. Kế hoạch trình Đảng ủy trước ngày
16/12/2012.
- Lập kế hoạch và kinh phí Cuộc thi “Sưu tầm –
triển lãm hình ảnh truyền thống Học sinh – Sinh
viên qua các thời kỳ”. Kế hoạch trình Đảng ủy
trước ngày 16/12/2012.
- Thành lập đội Thanh niên tình nguyện thu gom
phế phẩm trong khu ký túc xá, phòng học làm kế
hoạch nhỏ để gây quỹ hoạt động từ thiện xã hội.

Nguyễn Võ Huyền Trang;

Nguyễn Thị Mỹ Duyên
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Đinh Phước Tường;
Nguyễn Quốc Khánh

6

Lê Anh Tuấn
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Đinh Phước Tường

- Xây dựng dự thảo mô hình “HÃY KHEN BẠN
NGAY KHI GẶP VIỆC TỐT – HÃY NHẮC
NHỞ BẠN NGAY KHI THẤY ĐIỀU CHƯA
HAY” góp phần tích cực vào công tác tu dưỡng,
rèn luyện đạo đức cho HSSV.
- Xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí cho Đoàn
thể thao của Trường thi đấu Hội thao truyền thống
9/1. Kế hoạch trình Đảng ủy trước ngày
16/12/2012.
- Triển khai đến các Liên chi đoàn và đoàn viên để
đăng ký thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn
viên thời kỳ mới theo quy định của Trung ương
Đoàn.
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- Thông báo các chi đoàn đăng ký công trình,
phần việc thanh niên năm 2013.
- Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đoàn Trường kiểm tra
công tác tổ chức và hoạt động của 5 Liên chi đoàn
9 Nguyễn Thành Nhân
trực thuộc và các chi đoàn khóa 2012. Báo cáo kết
quả về BCH Đoàn Trường chậm nhất là ngày
05/01/2012.
- Lập kế hoạch và thông báo xét chọn đoàn viên
10 Đinh Phước Tường
ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng, tạo nguồn kết
nạp đảng viên.
Võ Thị Kim Xuân
- Các Liên chi đoàn, chi đoàn kết hợp giáo viên
(phụ trách LCĐ Đại học) chủ nhiệm lớp rà soát tất cả thanh niên chưa vào
Phạm Minh Châu
Đoàn và phân công đoàn viên trong chi đoàn có
(phụ trách LCĐ KT-XH) thanh niên chưa vào Đoàn giúp đỡ, giới thiệu,
11 Hồ Thị Thu Thảo
tổng hợp danh sách gởi về BCH Đoàn Trường.
(phụ trách LCĐ CNTP)
Chậm nhất là ngày 05/01/2013 để Đoàn Trường
Trịnh Thanh Khâm
lập kế hoạch mở lớp cảm tình Đoàn, tạo nguồn kết
(phụ trách LCĐ Kỹ thuật) nạp đoàn viên mới trong dịp Sinh nhật Đoàn
Nguyễn Việt Châu
26/3/2013.
(phụ trách LCĐ N.Nghiệp)
Võ Thị Kim Xuân
(phụ trách LCĐ Đại học)
Phạm Minh Châu
- Tiếp tục chỉ đạo và tham dự Đại hội các chi
(phụ trách LCĐ KT-XH) Đoàn chưa Đại hội. Thời gian tổ chức Đại hội
12 Hồ Thị Thu Thảo
nhiệm kỳ 2012 – 2013 phải dứt điểm trong tháng
(phụ trách LCĐ CNLTTP) 12/2012.
Trịnh Thanh Khâm
(phụ trách LCĐ Kỹ thuật)
Nguyễn Việt Châu
(phụ trách LCĐ N.Nghiệp)
Lưu ý:
- Các đồng chí được phân công sẽ chịu trách nhiệm trước BCH Đoàn Trường
về nhiệm vụ đã được phân công.
- Ngoài Bảng phân công trách nhiệm trên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
các đồng chí phụ trách chính có thể kết hợp với các đồng chí khác trong BCH Đoàn
Trường tùy theo từng công việc cụ thể.
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Võ Thị Hồng Nghi

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
Nơi nhận:
- Đảng ủy, Đoàn KCCQ tỉnh (để b/c);
- P.ĐT, P.CTHSSV (để phối hợp);
- Các Khoa (để phối hợp);
- Các Liên chi đoàn, chi đoàn (chỉ đạo thực hiện);
- Đăng website Đoàn trường (để thông tin);
- Lưu VP Đoàn.

(Đã ký)

Đinh Phước Tường
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