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THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI 
ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

*** 
Số:      294 CT/TN-ĐHQGHN 

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
 
 

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2011

 
 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ IV 

(Nhiệm kỳ 2010 - 2015) 

--------------- 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 

- Tạo sự thống nhất trong Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Đại học Quốc 
gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc quán triệt, triển khai những nội dung Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV (Nhiệm kỳ 2010 - 2015) và đại hội Đảng các 
cấp để từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức trong toàn thể đoàn viên, 
hội viên, thanh niên về những kết quả Đảng bộ đã đạt được trong 5 năm qua, 
cũng như những phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được 
trong 5 năm tới; đồng thời thể hiện sự đoàn kết, nhất trí và quyết tâm thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV. 

- Quyết tâm thực hiện, khẳng định vai trò của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh 
viên trong việc góp phần xây dựng ĐHQGHN trở thành đại học đẳng cấp quốc tế. 

2. Yêu cầu 

- Nghiêm túc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV 
và đại hội Đảng các cấp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức.  

- Việc triển khai thực hiện Chương trình hành động là cơ sở để Đoàn 
Thanh niên – Hội Sinh viên ĐHQGHN tham gia thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV và đại hội Đảng các cấp, Chiến lược phát triển 
ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Kế hoạch 5 năm phát triển 
ĐHQGHN (2011 - 2015) và Nhiệm vụ Chiến lược của ĐHQGHN; đồng thời phải 
gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời 
Bác” và cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” nhằm tạo môi trường giáo dục, bồi 
dưỡng, rèn luyện đoàn viên, thanh niên và phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, 
sáng tạo, tình nguyện của toàn thể đoàn viên, tích cực góp phần xây dựng đất 
nước, thủ đô, tạo ra môi trường học đường kỷ cương, văn minh, thanh lịch.  
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- Chương trình hành động của Đoàn ĐHQGHN thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV là căn cứ để các tổ chức Đoàn trực thuộc xây dựng 
chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 
1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho 
đoàn viên thanh niên 

- Quán triệt và triển khai thực hiện tốt kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ 
ĐHQGHN khóa III về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng 

nhằm đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn thể 
quần chúng của Đại học Quốc gia Hà Nội”. 

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, các hoạt 
động rèn luyện và nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng do Nhà trường và các cấp 
tổ chức Đoàn tổ chức; quyết tâm đạt kết quả thiết thực trong thực hiện cuộc vận 
động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” và “Sinh viên 5 tốt”; phối 
hợp tổ chức tuyên truyền về mục đích, lợi ích, các chủ trương đổi mới và vận động 
đoàn viên, sinh viên có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng môi 
trường văn hóa văn minh, cơ chế thông tin minh bạch, lành mạnh, môi trường học 
tập hiện đại, hiệu quả, làm cơ sở để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, xây dựng và phát 
triển thương hiệu sinh viên ĐHQGHN.  

- Thường xuyên nắm bắt tình hình thanh niên và định hướng dư luận xã hội 
trong đoàn viên, thanh niên. Duy trì đều đặn hoạt động của các diễn đàn sinh viên.  
Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị (từ cấp Chi đoàn) nhân kỷ niệm các sự kiện 
chính trị quan trọng (các đợt sinh hoạt chính trị này có gắn với các chương trình 
tọa đàm, hội thảo, nói chuyện chuyên đề). 

- Tăng cường tổ chức các hoạt động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 
trong nhận thức và hành động của cán bộ, tạo dựng môi trường thúc đẩy đổi mới, 
năng động, sáng tạo của thế hệ trẻ; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc 
tổ chức các hoạt động, phong trào nhằm lôi cuốn đông đảo đoàn viên, tham gia, 
tạo nên sự đoàn kết, gắn bó giữa các đoàn viên, các đơn vị, góp phần phát triển 
tinh thần cộng đồng trong sinh viên ĐHQGHN. 

2. Đẩy mạnh công tác tư vấn - hỗ trợ học tập, phát triển kỹ năng, nghiên cứu 
khoa học - công nghệ; chú trọng nâng cao năng lực, phẩm chất và phát huy 
vai trò của đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ 
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- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên nâng cao kiến thức (kiến thức 
chuyên môn và kiến thức xã hội) và rèn luyện kỹ năng cho sinh viên gồm nhóm 
kỹ năng nghề nghiệp (kỹ năng nhận biết và giải quyết vấn đề, kỹ năng nghiên cứu 
và khám phá kiến thức,...), nhóm kỹ năng mềm (kỹ năng tự chủ, kỹ năng giao 
tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm,…);  Động viên đoàn viên, sinh 
viên chủ động, tích cực học tập bằng nhiều hình thức, trong đó có việc học tập 
theo hình thức e-learning đối với kỹ năng mềm và ngoại ngữ. 

- Tổ chức phổ biến, đối thoại với sinh viên để nâng cao nhận thức, hiểu biết 
và động viên sinh viên tích cực học tập để đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào 
tạo. Đẩy mạnh các hoạt động tổ chức “Ngày hội tư vấn nghề nghiệp”, “Hội chợ việc 
làm”; tăng cường cung cấp thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế cho sinh viên dưới 
nhiều hình thức. 

- Xây dựng và triển khai Đề án thành phần “Nâng cao khả năng có việc 
làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Đại học Quốc gia Hà Nội”; tổ chức các 
cuộc thi, hội nghị khoa học. Tổ chức các hoạt động kết nối sinh viên với các 
doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng nhằm thông tin tới sinh viên những kinh 
nghiệm khởi nghiệp, yêu cầu của doanh nghiệp, nhà tuyển dụng về nguồn nhân 
lực; tạo điều kiện và cơ hội cho sinh viên thực hành, thực tập nhằm nâng cao khả 
năng có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.  

- Tham gia điều tra, đánh giá, dự báo, xây dựng cơ sở dữ liệu về nhu cầu, 
yêu cầu xã hội về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; Các cấp bộ Đoàn tham 
gia tích cực, chủ động vào việc xây dựng hệ thống thông tin tích hợp trong cổng 
thông tin điện tử của ĐHQGHN. 

- Các cấp bộ Đoàn và toàn thể đoàn viên, thanh niên tích cực trong việc 
góp ý về giảng dạy của giảng viên để góp phần đổi mới nội dung, phương pháp 
dạy - học, kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại ĐHQGHN. 
Tăng cường triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ cán bộ giảng dạy trẻ tiếp cận với 
những phương pháp giảng dạy tiên tiến, trang bị cho cán bộ trẻ làm công tác hành 
chính những kỹ năng làm việc hiện đại, phong cách ứng xử chuyên nghiệp. 

- Tổ chức động viên cán bộ, giảng viên trẻ đi tiên phong trong việc thực 
hiện đạt chuẩn cán bộ giảng dạy là tiến sĩ, làm chủ kiến thức, phấn đấu có nhiều 
công trình khoa học đăng trên các tạp chí có uy tín, đổi mới phương pháp giảng 
dạy, giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh, sử dụng các kỹ năng chuyên môn, kỹ 
năng mềm trong giảng dạy; Xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp và văn 
hóa công sở trong đội ngũ cán bộ hành chính và cán bộ khối dịch vụ. 
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- Các cơ sở Đoàn tham mưu với chính quyền có các cơ chế và hình thức 
khen thưởng phù hợp, kịp thời để khuyến khích các giảng viên trẻ trong học tập, 
nghiên cứu khoa học và sáng tạo tri thức mới, có sáng kiến trong lao động sản 
xuất và tổ chức dịch vụ. 

3. Đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt văn hóa - văn nghệ - thể thao và các 
hoạt động xã hội, tình nguyện 

- Tổ chức và cổ vũ, động viên đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các 
hoạt động xã hội, từ thiện, các hoạt động tình nguyện (cả tình nguyện tại chỗ) là 
môi trường giáo dục thực tế để đoàn viên, thanh niên được trải nghiệm, rèn luyện 
bản thân.  

- Xây dựng kịch bản lồng ghép các hoạt động Đoàn - Hội với các cuộc vận 
động; xây dựng và triển khai quy trình rèn luyện phẩm chất đạo đức, phát triển 
kỹ năng, kiến thức văn hóa, xã hội cho sinh viên.  

- Xây dựng các chương trình giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, 
thanh niên thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. 

4. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện và tích cực tham gia phát 
triển Đảng 

 - Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh; tiếp tục phát huy hiệu 
lực, hiệu quả vai trò lãnh đạo của đảng trong mọi hoạt động Đoàn - Hội; chỉ đạo 
duy trì nền nếp, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn; duy trì sự phối 
hợp chặt chẽ giữa chính quyền và đoàn thể quần chúng trong ĐHQGHN. 

 - Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ Đoàn, nâng cao 
năng lực công tác của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; Tổ chức đào tạo tập trung để 
nâng cao chất lượng các hoạt động Đoàn; Ban hành Bộ tiêu chí “Sinh viên 5 tốt Đại 
học Quốc gia Hà Nội” và bình bầu, tổ chức Lễ Tuyên dương Sinh viên 5 tốt 
ĐHQGHN hàng năm. 

- Tăng cường các giải pháp đưa các hoạt động của Chi đoàn vào quy củ, nền 
nếp; Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đánh giá, phân loại Chi đoàn, đoàn viên. 
Các cơ sở Đoàn trong ĐHQGHN tổ chức cho đoàn viên trong đăng ký rèn luyện 
đoàn viên thời kỳ mới, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. 

- Tiếp tục hỗ trợ hoạt động của hệ thống các câu lạc bộ (CLB). Tăng cường 
thêm nhiều hình thức sinh hoạt mới để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống 
các CLB theo hướng thu hút, phong phú và đổi mới. Quan tâm tới việc tổ chức 
các cấp bộ Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên và tổ chức sinh hoạt Đoàn cho các 
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sinh viên Nhiệm vụ Chiến lược của ĐHQGHN học ngoại ngữ năm thứ nhất tại 
Trường Đại học Ngoại ngữ. 

- Chỉ đạo và kiểm tra các Đoàn cơ sở thực hiện nghiêm túc, kiên quyết xử 
lý các trường hợp sinh viên vi phạm kỷ luật trong thi cử và làm khóa luận, luận 
văn tốt nghiệp.  

- Đoàn ĐHQGHN xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai công tác 
tham gia phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên của Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh Đại học Quốc gia Hà Nội; tổ chức triển khai trong toàn ĐHQGHN để đến 
hết năm học 2014 - 2015 toàn ĐHQGHN kết nạp được ít nhất 400 sinh viên vào 
Đảng Cộng sản Việt Nam. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Ban Thường vụ ĐHQGHN  

- Chỉ đạo quán triệt, xây dựng và thực hiện Chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN nhiệm kỳ 2010 - 2015, cụ thể hóa 
các chủ trương chiến lược trong xây dựng và thực hiện chương trình công tác 
Đoàn và phong trào thanh niên hàng năm của Đoàn ĐHQGHN và các Đoàn cơ sở 
trực thuộc.  

- Cùng với các đơn vị chuẩn bị các điều kiện về kinh phí, cơ sở, vật chất, 
nhân sự để các đơn vị thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra. 

2. Các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc 

Tổ chức quán triệt, xây dựng và triển khai Chương trình hành động, các 
chương trình công tác, đề án cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ 
ĐHQGHN. 
 
Nơi nhận:         
- BTV Thành Đoàn HN (để b/c); 
- BTV ĐU, Ban GĐ ĐHQGHN (để b/c); 
- Ban Thư ký HSV ĐHQGHN (phối hợp); 
- Đảng ủy, Chi ủy các đơn vị (phối hợp chỉ đạo); 
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (thực hiện); 
- Lưu: VP Đoàn ĐHQGHN.                                      
 

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN ĐHQGHN 
Bí thư 

 
 
 
 
 

Vũ Nguyên Thức 

 


