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KẾ HOẠCH
Tổ chức học tập 6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên khóa 57
Trường Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh
-------

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên
thanh niên và thực hiện triển khai 6 bài học lý luận chính trị trong đoàn viên thanh niên năm
2018, Ban Thường vụ Đoàn Trường xây dựng kế hoạch triển khai học tập 6 bài lý luận
chính trị trong đoàn viên thanh niên khóa 57, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
Trang bị cho cán bộ đoàn, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng
Cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ đoàn, đoàn viên, qua đó củng cố
niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước, từ đó tham gia xây
dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; đề ra
các giải pháp, các chương trình hành động nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn viên
tham gia phát triển và bảo vệ đất nước.
II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN
1. Thời gian: Cả ngày 10/3/2018 (Chủ nhật)
+ Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30.
+ Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00.
2. Địa điểm: Hội trường C1.
3. Thành phần tham dự:
Tất cả các bạn đoàn viên thanh niên K57 trực thuộc Khối Công trình, Kinh tế, Cơ
khí, Điện tử, Công nghệ thông tin.
Ngoài ra các bạn đoàn viên thanh niên các khóa 56, 55 nếu chưa tham gia lớp thì có
thể đăng ký học.
III. NỘI DUNG HỌC TẬP
Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý
luận của cách mạng Việt Nam.
Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định
thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Bài 3: Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối
với hệ thống chính trị ở nước ta
Bài 4: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên,
người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam.

Bài 5: Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Bài 6: Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước và hội nhập quốc tế.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ban Chỉ đạo:
- Thầy Võ Trường Sơn

Phó Giám đốc Phân hiệu;

- Thầy Đặng Văn Ơn

Trưởng phòng CTCT&SV;

- Thầy Tống Kim Đông

Bí thư Đoàn trường.

2. Thành lập Ban Tổ chức:
- Võ Anh Trưởng

Trưởng ban;

- Nguyễn Ngọc Quang Đại

Phó ban.

Cùng các đồng chí cán bộ Ban tổ chức Đoàn trường là thành viên Ban Tổ chức.
*Nhiệm vụ: Điều hành công tác chuẩn bị và tổ chức lớp học; Thông báo về lớp học
và tiếp nhận đăng ký; Liên hệ báo cáo viên và tổng kết lớp học.
3. Đăng ký học:
Các Đoàn Cơ sở triển khai kế hoạch về các chi đoàn trực thuộc, tổng hợp danh sách
và gửi về Ban Tổ chức qua mail: Bantochucdoantruong@utc2.edu.vn đồng thời in danh
sách tổng hợp về Ban Tổ chức thông qua Văn phòng Đoàn Trường trước ngày 08 tháng 03
năm 2019
Mỗi bạn đoàn viên, thanh niên tham gia phải đóng 20.000 đồng để Ban Tổ chức cấp
Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
- Ngày 20/02/2019 – 23/02/2019: Xây dựng kế hoạch và trình Đảng ủy, Ban Giám
đốc.
- Ngày 24/02/2019 – 09/03/2019: Triển khai kế hoạch đến từng chi đoàn.
- Ngày 10/03/2019: Tổ chức lớp học.
- Ngày 11/03/2019: Tổng kết rút kinh nghiệm.
- Ngày 20/03/2019 – 25/03/2019: Phát Giấy Chứng nhận cho học viên thông qua
Đoàn Cơ sở.
Ý KIẾN ĐẢNG ỦY – BGĐ
(Đã ký và xá nhận)

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
(Đã ký)
Tống Kim Đông

Nơi nhận:
- Các đồng chí BCH Đoàn trường;
- Các Đoàn cơ sở, chi đoàn;
- Lưu VP.

