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Với chủ đề năm học "Nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào học sinh tình nguyện –
tuổi trẻ trường THPT Phan Bội Châu tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh". Đại hội đại biểu Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Phan Bội Châu nhiệm kỳ 2014 – 2015 là đại hội tạo thế và lực
mới cũng như tạo bước chạy đà chuyển giao thế hệ cán bộ Đoàn.
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Sáng ngày 05/10/214, Tại UBND Phường An Sơn – Tam Kỳ - Quảng Nam, Đoàn trường THT
Phan Bội Châu đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2014 – 2015.
Về tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh Đoàn Quảng Nam, Thành Đoàn Tam Kỳ và
Đoàn cơ sở bạn (THPT Lê Quý Đôn, THPT Trần Cao Vân, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đoàn
phường An Sơn và Đoàn phường Hòa Hương). Lãnh đạo Đảng, chính quyền nhà trường, Công
Đoàn, Hội đồng sư phạm, giáo viên chủ nhiệm, Ban đại diện cha mẹ học sinh và 78 đại biểu
chính thức là đoàn viên ưu tú - đại diện cho hơn 1400 đoàn viên thanh niên của trường đến từ
37 chi đoàn học sinh và giáo viên.
Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên
trường học nhiệm kỳ 2013 – 2014 với kết quả chung là Đoàn trường đạt danh hiệu Đoàn cơ sở
xuất sắc cấp thành hố và cấp tỉnh nhiều năm liền. Dự thảo công tác Đoàn và phong trào thanh
niên trường học nhiệm kỳ 2014 – 2015 cũng như các tham luận: "Đoàn viên thanh niên với
phong trào thi đua học tập vì ngày mai lập nghiệp", "Đoàn viên thanh niên với việc rèn luyện để
phát triển nhân cách, đạo đức và thực hiện nề nếp nội quy của nhà trường", "Đoàn viên thanh
niên với việc thực hiện ATGT và phòng chống các tệ nạn xã hội" từ các chi đoàn học sinh 12/2,
11/1 và 11/2 để làm rõ thêm các nhiệm vụ trọng tâm:
- Nâng cao chất lượng công tác giáo dục đoàn viên, thanh niên trường học thông qua việc thực
hiện hiệu quả các cuộc vận động, chương trình "Khi tôi 18" đối với đoàn viên thanh niên trong
trường.
- Nâng cao chất lượng công trình, phần việc thanh niên, phát huy các công trình thanh niên
trong học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo.
- Tăng cường công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
- Đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, gắn chặt với việc triển khai sáng tạo
Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ đổi mới.
- Tiếp tục tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn
quốc lần thứ X trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
- Xây dựng chi đoàn mạnh, Đoàn cơ sở mạnh gắn với chương trình xây dựng trường học thân
thiện, lành mạnh.
Đại hội lắng nghe và tiếp thu và bổ sung ý kiến chỉ đạo của đồng chí Châu Anh Khiêm, Phó Bí
thư Đảng bộ - Hiệu trưởng nhà trường và đồng chí Mai Hồng Sanh, Thành ủy viên – Bí thư
Thành Đoàn Tam Kỳ vào nghị quyết Đại hội.
Với tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, các đại biểu chính thức về dự đại hội đã bỏ phiếu kín bầu
ra BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2014 - 2015 gồm có 15 thành viên.
Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết cống hiến và sự sáng tạo hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi
của ngày hội, hứa hẹn một nhiệm kỳ hoạt động sôi nổi, hiệu quả, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc
các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra góp phần đẩy mạnh, phát triển công tác Đoàn và
phong trào thanh niên trường học trong nhà trường, góp phần xây dựng trường THPT Phan Bội
Châu thành "trường học thân thiện, học sinh tích cực", đóng góp vào sự phát triển lâu dài, bền
vững của nhà trường.
Các chỉ tiêu phấn đấu
Đoàn trường đạt danh hiệu xuất sắc cấp tỉnh
* Các chỉ tiêu phấn đấu
- Về hạnh kiểm
Tốt: 62% Khá: 32% TB: 5,8% Yếu: 0,2%;
- 100% ĐV -TN ký cam kết thực hiện tốt luật an toàn giao thông và không vi phạm các tệ nạn xã
hội khác
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- 100% ĐV -TN được học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ
X;
- 100% chi đoàn xây dựng chi đoàn mạnh.
- 100% đoàn viên thực hiện chương trình " Viết thư cho người lính biển"
- 100% Chi đoàn tổ chức Hội nghị "Phòng chống bạo lực học đường"
- Tổ chức 01 đêm Văn nghệ "Mừng Đảng mừng xuân" năm 2015;
- Tỗ chức hội trại chào mừng 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

* Về học tập và tình nguyện
- 100% các chi đoàn xây dựng Ban cán sự bộ môn, đôi hay nhóm bạn học tốt cùng yêu thích
môn học, đôi bạn cùng tiến;
- 100% ĐV -TN ký cam kết và thực hiện tốt cuộc vận động "Hai không" và phong trào "Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực"
- 100% Chi đoàn, ĐVTN học sinh đăng ký mức xếp loại thi đua học tập học kỳ, cả năm;
- Xếp loại học lực: Giỏi 5 %; Khá 24 %; TB 57% ; Yếu 13,8%; kém 0,2%
- Tốt nghiệp THPT: đậu TN trên 95%
- Đỗ ĐH nguyện vọng 1: 15%
- HS giỏi cấp Tỉnh trở lên: Cao hơn năm học trước
- Đoàn viên giáo viên: 100% đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.
- 100% các chi đoàn có đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ.
- 100% các chi đoàn thành lập đội thanh niên xung kích đấu tranh phòng chống các biểu hiện
tiêu cực, các tệ nạn xã hội trong ĐVTN.
- 100% chi đoàn tổ chức Hội nghị học tốt.
- 100% Chi đoàn, ĐVTN học sinh đăng ký mức xếp loại thi đua học tập học kỳ, cả năm;
- Xếp loại học lực: Giỏi 3 %; Khá 22 %; TB 65% ; Yếu 10%; kém 0,0%
- Tốt nghiệp THPT: đậu TN trên 95%
- Đỗ ĐH nguyện vọng 1: 25%
- HS giỏi cấp Tỉnh trở lên: Cao hơn năm học trước
- Đoàn viên giáo viên: 100% đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.
- 100% các chi đoàn có đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ.
- 100% các chi đoàn thành lập đội thanh niên xung kích đấu tranh phòng chống các biểu hiện
tiêu cực, các tệ nạn xã hội trong ĐVTN.
- 100% chi đoàn tổ chức Hội nghị học tốt.
* Về công tác Đoàn và tham gia xây dựng Đảng
- 60% (18 Chi đoàn) số lượng Chi đoàn được công nhận là Chi đoàn mạnh
- Phát triển đoàn viên mới đạt tỉ lệ trên 95% kế hoạch đề ra, đặc biệt là với Đoàn viên khối 10;
- 100% cán bộ chi đoàn được tập huấn
- 100% ĐV đăng ký chương trình rèn luyện ĐV
- Phấn đấu 06 ĐV được học lớp cảm tình Đảng và được kết nạp Đảng;
- Công tác đánh giá xếp loại Chi đoàn và Đoàn viên:
60% Chi đoàn xuất sắc.
40% Chi đoàn khá.
Không có chi đoàn yếu kém.

3/4

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Phan Bội Châu tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2014 - 2015
Thứ hai, 25 Tháng 5 2015 17:09

TiTa(pbc)

4/4

