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 Thân thiện
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NHỮNG ĐIỀU CÁN BỘ ĐOÀN NÊN
LÀM VÀ KHÔNG NÊN LÀM

II. ĐIỀU KHÔNG NÊN LÀM
 Phát ngôn không đúng
 Làm việc hình thức đối phó
 Quan liêu hành chính hóa
 Thiếu khiêm tốn và không cầu thị
 Không chấp hành kỷ luật
 Thiếu tinh thần đoàn kết
 Thiếu ý chí đấu tranh
 Thiếu chuẩn mực trong lối sống

Những điều nên làm
1. Xung kích
 Xung kích đảm nhận thực hiện việc
mới, việc khó, nhiệm vụ quan trọng
của chi đoàn, lớp;
 Xung kích trong học tập nâng cao trình
độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ;
 Xung kích thực hiện nếp sống văn
minh, văn hóa.

Sinh viên tình nguyện hè

Tổ chức sân chơi cho thiếu
nhi nông thôn

Đem đến sân chơi cho thiếu
nhi nông thôn

Đưa thí sinh đến phòng thi

Tham gia hoạt động tình
nguyện tại Phú Quốc

Những điều nên làm
2. Trách nhiệm

 Với bản thân: nghiêm khắc với chính mình,

giữ gìn phẩm chất trong sáng, lối sống
đẹp; thường xuyên rèn luyện thể chất, giữ
gìn sức khỏe để học tập, công tác.
 Với công việc: tiếp nhận đầy đủ chủ trương
công tác; suy nghĩ tích cực, toàn diện và
thận trọng; tham gia công việc đến nơi đến
chốn; thường xuyên nêu cao trách nhiệm
trong bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài sản,
phương tiện làm việc chung.

Những điều nên làm
2. Trách nhiệm (tt)

 Với đồng nghiệp và đoàn viên,
thanh niên: giữ gìn đoàn kết nội bộ;

tôn trọng danh dự, phẩm chất, năng
lực của người khác, có tình đồng
chí; tôn trọng và giữ lời hứa.

Thắp nến tri ân các anh hùng
liệt sĩ ngày 27/7/2014

Những điều nên làm
3. Gương mẫu
 Gương mẫu chấp hành quy định của
Đảng, Nhà nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
và các tổ chức, đoàn thể mà mình tham
gia;
 Gương mẫu tự phê bình và phê bình
trong mọi công việc và mọi sinh hoạt
chính quyền, đoàn thể; nói đi đôi với làm;
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấp
hành nghiêm túc thời gian, bảo đảm tiến
độ công việc.

Những điều nên làm
4. Trung thực
 Trung thực trong công việc, đặc biệt là
trong báo cáo, thi đua, khen thưởng và
thành tích cá nhân mình đạt được;
 Trung thực trong lời nói và hành động;
 Trung thực trong cuộc sống: công tâm,
khách quan, có chính kiến, sống ngay
thẳng.

Những điều nên làm
5. Sáng tạo
 Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên
môn của bản thân và cơ quan, đơn vị;
 Sáng tạo trong tổ chức các hoạt động của
Đoàn; tích cực hiến kế, đóng góp các giải
pháp nâng cao chất lượng công tác đoàn và
phong trào thanh thiếu nhi.
 Nhạy bén trong nắm bắt tình hình thời sự,
chính trị trong nước và thế giới; năng
động, kịp thời xác định phương châm hành
động cho bản thân và tập thể của mình.

Những điều nên làm
6. Thân thiện
 Xây dựng phương pháp giao tiếp hòa đồng
với thanh niên, gần gũi, lắng nghe, tôn
trọng và thấu hiểu thanh thiếu nhi;
 Thường xuyên gặp gỡ, nắm chắc tình hình
thanh niên tại nơi công tác, học tập, sinh
sống; định kỳ tham gia sinh hoạt chi đoàn,
đi cơ sở, tham gia hoạt động với đoàn viên,
thanh niên, sẵn sàng giúp đỡ thanh thiếu
niên chậm tiến.

Những điều nên làm
7. Thường xuyên học tập
 Xây dựng thói quen thường xuyên đọc sách,
báo và các tài liệu phục vụ yêu cầu công tác;
 Tích cực học tập lý luận, đúc rút thực tiễn, trau
dồi kiến thức LLCT và chuyên môn, nghiệp vụ;
 Chủ động, tích cực và cầu thị trong học hỏi cán
bộ lớp trước, đồng chí về vốn sống, kinh
nghiệm, thực tiễn học tập, công tác;
 Tích cực học tập ngoại ngữ, tin học, kiến thức
xã hội; thường xuyên nắm bắt, tìm hiểu, học
tập các mô hình, cách làm hay trong công tác
đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Những điều nên làm
8. Tích cực rèn luyện kỹ năng
 Rèn luyện kỹ năng thanh vận, nói, viết,
thuyết trình; kỹ năng làm việc nhóm;
kỹ năng thiết kế, tổ chức các hoạt
động tập thể; kỹ năng quản lý, điều
hành.

Những điều không nên làm
1. Phát ngôn không đúng
 Nói, viết không đúng nội dung cương lĩnh
chính trị, Điều lệ, Nghị quyết, Chủ trương
của Đảng, của Đoàn;
 Nói, viết không đúng bản chất sự thật, phát
ngôn về những việc mình chưa nắm rõ;
 Nói, viết, góp ý về công việc, về người khác
thiếu tính xây dựng, không đúng lúc, không
đúng chỗ; hoặc ngược lại, bàng quan không
thể hiện chính kiến trước vấn đề cần tham
gia.

Những điều không nên làm
2. Làm việc hình thức, đối phó
 Triển khai công việc không sát sao, có hoạt động
nhưng không rõ hiệu quả;
 Triển khai các chương trình, mô hình công tác
một cách rập khuôn, máy móc, không phù hợp
với địa phương, đơn vị;
 Vì thành tích nên báo cáo chung chung, thiếu
kiểm chứng và đánh giá thiếu nghiêm túc, bưng
bít thông tin, thiếu dân chủ, thiếu minh bạch;
 Chọn việc dễ nổi tiếng, cốt để khẳng định cá nhân
mà ít chú ý đến chiều sâu và tính thiết thực.

Những điều không nên làm
3. Quan liêu, hành chính hóa
 Ưa dùng mệnh lệnh, sai khiến cấp dưới, cán
bộ, đoàn viên; kiêu căng, tự mãn, tự đặt mình
lên trên người khác; không lắng nghe ý kiến
tập thể, thiếu kỹ năng phối hợp làm việc
nhóm;
 Đánh giá, tham mưu chỉ dựa trên báo cáo của
cấp dưới, thiếu cơ sở thực tiễn; thiếu quan
tâm, gần gũi, lắng nghe ý kiến của đoàn viên,
thanh thiếu nhi.

Những điều không nên làm
4. Thiếu khiêm tốn và không cầu thị
 Làm được việc nhỏ mà tự cho là thành
công lớn, hay khoe khoang, thích được
khen, ngại phê bình;
 Tự thỏa mãn với bản thân; không chịu
học hỏi đồng chí, đồng nghiệp; thiếu ý
chí phấn đấu, rèn luyện.

Những điều không nên làm
5. Không chấp hành kỷ luật
 Đi học muộn, về sớm; tham gia hoặc điều
hành cuộc họp thiếu nghiêm túc; làm việc
riêng trong giờ học; chấp hành không
nghiêm túc quy định về không uống rượu,
bia trước và trong giờ làm việc và các quy
định khác trong nội quy, quy chế nhà trường;
 Thiếu tôn trọng điều lệ, kỷ cương, kỷ luật của
Đoàn, tổ chức sinh hoạt đoàn không đúng nề
nếp, dễ dãi trong công tác quản lý đoàn viên,
xuê xoa trong đánh giá đoàn viên

Những điều không nên làm
6. Thiếu tinh thần đoàn kết
 Không có tinh thần hợp tác; định kiến với
những người có đức có tài, hẹp hòi, kèn
cựa, không ưa người khác hơn mình;
 Chỉ vì lợi ích cá nhân hoặc đơn vị nhỏ của
mình mà không xem xét toàn thể đến lợi
ích chung lớn hơn;
 Kéo bè, kéo cánh gây chia rẽ tập thể, a
dua, xu nịnh, che đậy lẫn nhau hoặc dèm
pha, nói xấu, đơn thư nặc danh… nhằm hạ
uy tín người khác.

Những điều không nên làm
7. Thiếu ý chí đấu tranh
 Không dám phê bình đồng chí trước mặt,
trong các sinh hoạt tập thể nhưng lại nói
sau lưng;
 Nghe dư luận không đúng cũng không
định hướng, không trao đổi trở lại;
 Thấy việc có hại cho tổ chức, cho đoàn
viên cũng để mặc, không ngăn cản hoặc
không đấu tranh đúng phương pháp, có
phản ứng tiêu cực, không hợp lý.

Những điều không nên làm
8. Thiếu chuẩn mực trong lối sống
 Lạm dụng việc uống rượu, bia; tham gia hoặc
tổ chức đánh cờ, đánh bài ăn tiền; vui đùa
quá mức mà thiếu giữ gìn chuẩn mực trong
quan hệ nam nữ;
 Trang phục thiếu nghiêm túc, không phù hợp
với hoàn cảnh công việc;
 Ứng xử chung thiếu văn hóa, văn minh,
không phù hợp với chuẩn mực đạo đức và
thuần phong mỹ tục, truyền thống dân tộc.



Chương trình rèn luyện đoàn
viên trong thời kỳ mới
1. 5 tiêu chí rèn luyện:
 Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội
chủ nghĩa;
 Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng;
 Sống văn hóa, tuân thủ pháp luật;
 Giàu tri thức, có sức khỏe, kỹ năng;
 Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập

Chương trình rèn luyện đoàn
viên trong thời kỳ mới
2. 10 tiêu chí hành động:
 Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền
thống của quê hương, đất nước Việt
Nam với bạn bè trong và ngoài nước;
 Sẵn sàng đảm nhận những phần việc
khó, việc mới;
 Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em,
người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;
 Xung kích tham gia các hoạt động tình
nguyện;

Chương trình rèn luyện đoàn
viên trong thời kỳ mới
 Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh,






văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội;
Xung kích bảo vệ môi trường sinh thái;
Thường xuyên chấp hành pháp luật;
Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết,
trình độ chuyên môn;
Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao;
Thường xuyên vận động thanh niên tham
gia các hoạt động Đoàn, Hội. Giới thiệu
thanh niên vào Đoàn.

Tiêu chuẩn sinh viên 5 tốt
cấp trường
1. Đạo đức tốt
 Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu
cách mạng của Đảng.
 Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội
quy của trường, lớp, quy định của địa phương
cư trú và những nơi công cộng.
 Có lối sống văn hóa, văn minh.
 Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên. Đối với
những trường đặc thù không theo quy định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì điểm rèn
luyện được tính quy đổi đạt loại Giỏi.

Tiêu chuẩn sinh viên 5 tốt
cấp trường
2. Học tập tốt
 Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn.
 Chuyên cần trong học tập.
 Điểm TB học tập cả năm đạt từ 2,5 trở lên
 Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
+ Tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa
học của sinh viên.
+ Tham gia sinh hoạt thường xuyên
trong ít nhất 01 câu lạc bộ học thuật.
+ Tham gia kỳ thi Olympic các môn học từ cấp
khoa trở lên.

Tiêu chuẩn sinh viên 5 tốt
cấp trường
3. Thể lực tốt (đạt 01 trong các tiêu
chuẩn:
 Đạt danh hiệu “thanh niên khỏe” của
năm học
 Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động rèn
luyện thể dục, thể thao trong 01 học kỳ
do Liên chi Hội hoặc Hội Sinh viên
trường tổ chức.
 Tham gia rèn luyện thể thao định kỳ tại
01 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thể thao.

Tiêu chuẩn sinh viên 5 tốt
cấp trường
4. Kỹ năng tốt
 Đạt 1 trong 4 tiêu chuẩn sau:
+ Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa huấn luyện kỹ
năng trong năm học.
+ Tham gia hoạt động tích cực trong ít nhất 01 câu lạc
bộ, tổ, đội, nhóm.
+ Là CB Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên từ cấp Ủy viên
BCH Cấp khoa, Liên chi Hội trở lên.
+ Được công nhận vượt qua các bài kiểm tra thực tế về
kỹ năng.
 Tích cực tham gia vào các hoạt động của Hội Sinh viên
và nhà trường.
 Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động TN trong năm học.

Tiêu chuẩn sinh viên 5 tốt
cấp trường
5. Hội nhập tốt
 Đạt chứng chỉ ngoại ngữ (A: SV1,2; B:SV 3,4
và có chứng chỉ Tin học A
 Tham gia vào các Hội nghị, Hội thảo cấp quốc
tế hoặc các chương trình gặp gỡ, hợp tác với
thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài
nước
 Tham gia và đạt đủ tiêu chuẩn trong bài kiểm
tra về kiến thức văn hóa, xã hội, lịch sử trong
nước và thế giới do Hội đồng xét chọn danh
hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường tổ chức.

Chương trình Công tác Đoàn
năm học 2014 - 2015

1. Công tác giáo dục
2. Phong trào “Xung kích, tình nguyện

phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ
Tổ quốc“
3. Phong trào “Đồng hành với thanh
niên lập thân, lập nghiệp”

4. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn,
tham gia xây dựng Đảng

1. Công tác giáo dục
 Tiếp tục triển khai hiệu quả NQ Hội nghị lần thứ

ba BCHTW Đoàn khoá X về "Tăng cường giáo

dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách
mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 2017” trong học sinh, sinh viên.

 Tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ
Chính trị, cao điểm là đợt sinh hoạt chính trị với
chủ đề “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn”
vào dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ
Chí Minh, với các hình thức như tổ chức cuộc thi
tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh, kể chuyện, viết
bài, viết báo, viết nhật ký, thơ, ca, vẽ tranh, sưu
tầm ảnh...

1. Công tác giáo dục (tt)
 Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Xây
dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam
thời kỳ mới" với các giá trị cốt lõi, nền tảng
“tâm trong”, “trí sáng”, “hoài bão lớn",

trong đó chú trọng sử dụng các hình thức
tuyên truyền bằng tranh, ảnh cổ động, bài
viết, đoạn phim ngắn về các tấm gương
học sinh, sinh viên điển hình trên các trang
mạng xã hội.
 Chú trọng công tác định hướng trên các
trang mạng xã hội.

1. Công tác giáo dục (tt)
 Tiếp tục tăng cường triển khai 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”,

 Tổ chức, vận động đoàn viên, học sinh,
sinh viên tham gia đợt sinh hoạt chính trị
"Tôi yêu Tổ quốc tôi" do Tỉnh Đoàn phát
động. Tổ chức cuộc thi hát tuyên truyền
các ca khúc cách mạng.

1. Công tác giáo dục (tt)
 Tổ chức các hoạt động chào mừng, kỷ niệm

các ngày lễ lớn: 85 năm ngày thành lập
Đảng, 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn
miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm
Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9,
85 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh, 70 năm
Ngày Nam Bộ kháng chiến, 70 năm Ngày
thành lập lực lượng Công an nhân dân, 84
năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh, 65 năm Ngày truyền thống học sinh,
sinh viên...

2. Phong trào “Xung kích,
tình nguyện”

 Nâng chất hoạt động các phong trào

tình nguyện, chú trọng phát triển các
mô hình tình nguyện tại chỗ.
 Xây dựng lộ thực hiện chứng chỉ Công
tác xã hội tình nguyện vì cộng đồng.
 Tạo môi trường thuận lợi cho đoàn
viên tham gia các phong trào tình
nguyện

3. Phong trào “Đồng hành với
thanh niên lập thân, lập nghiệp”
 Tăng cường các hoạt động tư vấn, giới

thiệu việc làm, phối hợp với các trung tâm
giới thiệu việc làm, doanh nghiệp, xí
nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức các
ngày hội việc làm;
 Tập huấn, giới thiệu các kỹ năng mềm cho
đoàn viên
 Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn
hóa, văn nghệ dành cho học sinh, sinh viên
như: các cuộc thi sáng tác văn học, hội
diễn văn nghệ, tiếng hát HSSV…

4. Công tác xây dựng tổ chức
Đoàn, tham gia xây dựng Đảng

 Triển khai thực hiện Hướng dẫn về

công tác đoàn viên
 Củng cố, nâng cao chất lượng hoat
động của các Chi đoàn
 Nâng cao chất lượng lớp đoàn viên Lý
Tự Trọng
 Giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia lớp
nhận thức Đảng, Phát triển Đảng cho
những đoàn viên tiêu biểu trong các
phong trào

Hội cựu sinh viên AGU

Thảo luận

 Trong thời gian vừa qua, theo bạn Tổ
chức Đoàn, Hội cần phải tập trung vào
những vấn đề gì nhằm hỗ trợ các bạn
tốt hơn?

Chân thành cảm ơn các bạn
đã quan tâm lắng nghe

