ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số: .........../KH-ĐTN

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 8 năm 2016

KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN & PTTN NĂM HỌC 2016-2017
Trên cơ sở định hướng của Đoàn Đại học Đà Nẵng và Đảng ủy-Ban Giám
hiệu Nhà trường để các Liên Chi đoàn có cơ sở xây dựng chương trình công tác
Đoàn và năm học 2016-2017; Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng một số
định hướng công tác trong năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:
I. CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC:
“Tuổi trẻ Đại học Bách khoa rèn đức, luyện tài; chinh phục đỉnh cao công
nghệ; chung tay xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh”
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Lồng ghép việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết của Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XII thông qua tuần sinh hoạt Chính trị đầu khóa cho tân
sinh viên. Tập trung tuyên truyền các tư liệu lịch sử, hình ảnh trực quan nhân kỷ
niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm
86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác nắm
tình hình tư tưởng, dư luâ ̣n xã hô ̣i trong sinh viên; kịp thời giải quyết các vấn đề
nảy sinh trong sinh viên.
2. Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn
viên Nhà trường. Đẩy mạnh các phong trào thanh niên theo hướng phát triển về
quy mô, tiếp tục đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa. Nâng cao chất lượng, tính
thiết thực của các hoạt động, đảm bảo tính bền vững của các phong trào thi đua
học tập, nghiên cứu khoa học. Tập trung triển khai thực hiện những chương
trình, đề án phối hợp giữa Đoàn trường và các tổ chức trong và ngoài nước; đảm
bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao.
Tạo môi trường và hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động
Khởi nghiệp. Tự tin, chủ động hội nhập quốc tế. Tăng cường các hoạt động quốc
tế thanh niên.
3. Chuẩn bị tốt cho công tác Đại hội các Liên Chi đoàn, tiến tới Đại hội
Đoàn trường trong năm 2017.
III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU
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- Chỉ tiêu 1: Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng trong sinh viên
Nhà trường tăng hơn 3 lần so với năm 2015-2016 (44 sinh viên)
- Chỉ tiêu 2: Mỗi Liên Chi đoàn báo cáo ít nhất 01 mô hình, cách làm hay
hoặc 01 tấm gương đoàn viên ưu tú.
- Chỉ tiêu 3: Tư vấn, hướng nghiệp cho 1000 đoàn viên thanh niên Nhà
trường thông qua hoạt động của Câu lạc bộ Khởi nghiệp Bách khoa.
IV. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP CƠ BẢN
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục
1.1. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên thanh niên đầu khóa.
Kết hợp, lồng ghép tốt các phong trào, công tác tuyên truyền về các ngày lễ lớn
của dân tộc.
1.2. Đẩy mạnh tuyên truyền về học tập 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn
viên. Dành sự quan tâm, sâu sát cho đối tượng là đoàn viên các dân tộc ít người,
đoàn viên có tôn giáo.
1.3. Thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, lối sống trong học tập và
làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05/
CT-TW của Bộ Chính Trị. Thực hiện có kết quả Chỉ thị số 01 của TW Đoàn
TNCS HCM về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của
cán bộ Đoàn”.
1.4. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về lịch sử
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn. Đẩy
mạnh giáo dục truyền thống, lý tưởng, lòng yêu nước thông qua các hoạt động
tuyên truyền, hướng về biển đảo Tổ quốc.
1.5. Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; các chủ trương, chính
sách của Đảng, Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển đảo; tuyên truyền về cơ hội
và trách nhiệm của thanh niên khi Việt Nam tham gia Cộng đồng Kinh tế
ASEAN, TPP trên mạng xã hội và Website của Đoàn trường.
2. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo
vệ Tổ quốc”
2.1. Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế
- Đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ Khoa học Kỹ thuật vào việc sáng
chế những sản phẩm khoa học trong sinh viên thông qua cuộc thi Sinh viên
nghiên cứu khoa học năm học 2016- 2017. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động
tuyên dương, hỗ trợ, khuyến khích thông qua các cuộc thi và tuyên dương các
công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu.
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- Khuyến khích đoàn viên tham gia vào các hoạt động sôi nổi của Câu lạc
bộ Khởi nghiệp; có giải pháp và huy động nguồn lực hỗ trợ sinh viên trong việc
tham gia thành lập ý tưởng khởi nghiệp.
- Triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng văn
minh đô thị với trọng tâm là tham gia đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật
tự và môi trường đô thị, phát triển các mô hình thanh niên tình nguyện bóc dỡ
biển quảng cáo rao vặt, vệ sinh bãi biển.
2.2. Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
- Tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ,
“Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”. Tiếp tục phát huy hiệu quả
hoạt động tình nguyện: Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”.
- Thường xuyên tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện.Tập trung tổ
chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội với đối tượng gia đình chính
sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi
biên giới, hải đảo.
2.3. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội
- Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong
tham gia phối hợp nắm bắt tình hình dư luận trong thanh niên, có phương án xử
lý các tình huống phát sinh. Kịp thời thông tin tuyên truyền về những vấn đề
thời sự cũng như tình hình biên giới, hải đảo Tổ quốc.
2.4. Xung kích xây dựng môi trường văn minh đô thị
- Nhân ngày môi trường Thế giới, tiến hành các chiến dịch truyền thông,
phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức, hướng tới thay đổi hành vi cho đoàn
viên về vệ sinh cộng đồng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu,
tích cực tham gia bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước.
3. Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”
3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập trong
đoàn viên. Tổ chức các diễn đàn, hội thảo về phương pháp học tập; phát triển
các hình thức giúp nhau trong học tập, chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm học tập; cập
nhật kiến thức mới từ thư viện, ứng dụng công nghệ thông tin, internet trong tổ
chức sinh hoạt học thuật.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên
thi đua học tập, tôn vinh các tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu.
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- Đa dạng hóa các hình thức tiếp sức đến trường đối với học sinh, sinh viên
có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ sinh viên khó khăn đang học
tập tại trường.
3.2. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm
- Tập trung tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên thông qua kênh tuyên
truyền từ hoạt động của Câu lạc bộ Khởi nghiệp. Triển khai chương trình tư vấn
và hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp. Làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn
xây dựng và nhân rộng các mô hình hướng nghiệp hiệu quả.
3.3. Đồng hành với thanh niên nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống
văn hóa, tinh thần
- Tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật, thể thao trong đoàn
viên, sinh viên. Tuyên truyền, nâng cao văn hóa đọc trong đoàn viên, sinh viên.
Tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của bia,
rượu, thuốc lá, ma túy và các chất kích thích khác.
3.4. Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng xã hội
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về vai trò của
kỹ năng xã hội trong sinh hoạt, học tập, lao động và công tác. Phát triển các hình
thức câu lạc bộ đội nhóm tại các Liên Chi đoàn để huấn luyện kỹ năng cho sinh
viên.
V. KẾ HOẠCH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
(Phụ lục đính kèm)

Nơi nhận:
- BCH Đoàn ĐHĐN (b/c)
- Đảng ủy, BGH (b/c);

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

- BCH Đoàn trường ĐHBK (triển khai);
- Lưu: VP ĐTN.

Lê Phước Cường
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN NĂM HỌC 2016-2017
Tháng 8 - 9/2016:
Thời
STT
gian

Nội dung

Kinh
phí

Đại hội chi đoàn và gửi danh
sách BCH các chi đoàn về VP
trước ngày 30/11/2016

Thể loại

Tổ chức

1.

9/2016

2.

Hội nghị Tổng kết công tác
09/9/2016 Đoàn và PTTN trường ĐH Bách
Khoa năm học 2015-2016

10
triệu

Tổ chức

3.

9/2016

Chương trình từ thiện nhân ngày
Trung thu “Sao yêu thương”

04
triệu

Phong
trào

4.

09/2016

Khai giảng năm học mới 20162017

1,5
triệu

Phong
trào

Mô tả công việc
1. Phổ biến quy trình Đại hội chi Đoàn cho về các LCĐ
thông qua hồ sơ Đại hội do ban tổ chức soạn thảo
2. Ban tổ chức phối hợp với UB kiểm tra, phân công
các đồng chí là UV BCH tham dự đại hội chi Đoàn các
lớp. Báo cáo bằng văn bản về công tác tổ chức Đại hội
cho Ban thường vụ Đoàn trường nắm.
3. Gửi số liệu Đoàn viên cho VP Đoàn tổng hợp
1. Tổng kết công tác Đoàn
2. Mời lãnh đạo Đảng ủy, BGH trường ĐHBK, lãnh đạo
các khoa tham dự chương trình tổng kết.
3. Ban thông tin truyền thông tập hợp silde chiếu tổng
kết
4. Ban tổ chức viết báo cáo tổng.
1. Phát động về cấp LCĐ tổ chức.
2. BCH Đoàn trường tham gia chương trình trung thu
riêng.
3. Tổ chức chương trình ca nhạc gây quỹ
1. Tham gia tổ chức các tiết mục văn nghệ đầu và giữa
chương trình
2. Hỗ trợ các công việc trong buổi lễ

Phụ trách
chính

Ban TC-KT
(Đ/c Hạnh)

Ban TC-KT
(Đ/c Nhi)

Ban VănPhong
(Đ/c Tuân)
Ban VănPhong
(Đ/c Tuân)
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5.

9/2016

Hoàn thiện Website Đoàn trường

02
triệu

TTTT

1. Tiếp tục hoàn thiện Website Đoàn trường đảm bảo
nội dung và hình thức để thu hút sinh viên truy cập.
2. Tuyển cộng tác viên, xây dựng đội ngũ kế cận phụ
trách nội dung website Phát triển và không ngừng thay
đổi nội dung và hình thức của Web Đoàn, thu hút
ĐVTN...
3. Lên kế hoạch thực hiện ấn phẩm bản tin Đoàn thanh
niên trường ĐHBK

6.

09/2016

Tổ chức giải bóng chuyền truyền
thống trường ĐHBK

25
triệu

Phong
trào

1. Chuẩn bị các công tác cần thiết cho giải
2. Tổ chức và tổng kết giải theo điều lệ giải

Ban VănPhong
(Đ/c Phương)

50
triệu

Học tập

1. Thông tin phát động cuộc thi đến các LCĐ thông qua
website, fanpage của Đoàn trường.
Trên bandrol trong các khuôn viên nhà trường
2. Phối hợp với Đoàn Sở KHCN TP Đà Nẵng tổ chức
phát động và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia của
sinh viên
3. Thành lập hội đồng tuyển chọn đề tài cấp trường để
chọn các đề tài phù hợp.
4. Chấm chọn các đề tài cuộc thi NCKH ĐTN vào ngày
30/09/2016.

Ban Học tập
(Đ/c Thương)

Kinh
phí

Thể loại

Mô tả công việc

Phụ trách
chính

0,5
triệu

TTTT

0,3
triệu

TTTT

7.

09/2016

Phát động cuộc thi sinh viên
NCKH cấp Đoàn thanh niên với
chủ đề “Công nghệ mới trong
định hướng phát triển bền
vững”

Ban TTTT

Tháng 10 - 11/2016:
STT Thời gian
8.

10/2016

9.

10/2016

Nội dung
Triển khai các nội dung Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh đến từng Chi đoàn
Sản xuất chương trình Radio
Chào mừng ngày Phụ nữ Việt
Nam 20/10

Thiết kế banner, in ấn treo tại khuôn viên trường

Ban TTTT

Ban TTTT
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Sơ loại cuộc thi sinh viên tài
năng thanh lịch ĐHBK chào
mừng ngày Nhà giáo VN 20.11
Phát động cuộc thi viết “Nét bút
tri ân” chào mừng ngày Nhà
giáo Việt Nam 20/11
Phát động phong trào Kỳ thi
nghiêm túc (Học kỳ 1)

03
triệu

Phong
trào

1. Thông báo đến các LCĐ
2. Sơ duyệt các tiết mục của các thí sinh

Ban VănPhong
(Đ/c Tuân)

03
triệu

TTTT

Thiết kế bandrol tuyên truyền trên Website, treo ở
khuôn viên trường...

Ban TTTT

0,5
triệu

TTTT

10.

10/2016

11.

11/2016

12.

11/2016

13.

11/2016

Chung kết cuộc thi sinh viên tài
năng thanh lịch ĐHBK

06
triệu

Phong
trào

14.

11/2016

Cuộc thi hùng biện “Sinh viên
thời @”

05
triệu

Khác

Kinh
phí

Thể loại

Thiết kế bandrol tuyên truyền trên Website, treo ở
Ban TTTT
khuôn viên trường...
1. Truyền thông rộng rãi về cuộc thi (chủ yếu là các
LCĐ)
Ban Văn2. Tổ chức vòng sơ loại và chung kết
Phong
3. Tổng kết, trao giải trong đêm chung kết (kết hợp với
(Đ/c Tuân)
đêm nhạc hoành tráng)
1. Ban tổ chức phối hợp với ban TTTT thông báo rộng
rãi trên trang web và fanpage Đoàn để các bạn Đoàn
Ban TC-KT
viên có thể đăng kí dự thi.
(Đ/c Thu Hiền)
2. Tìm kiếm nhà tài trợ và mời ban giám khảo là Bí thư
Đoàn trường, Phó bí thư và giảng viên ngành Triết học

Tháng 12/2016, 1 - 2/2017:
STT Thời gian

Nội dung

Mô tả công việc

12/2016

Chương trình đền ơn đáp nghĩa:
Thăm mẹ Việt Nam Anh hùng,
thăm các gia đình có công cách
mạng trên địa bàn quận Liên
Chiểu

02
triệu

Phong
trào

1. Ban tổ chức có kế hoạch phân công các CLB Đội,
nhóm phụng dưỡng mẹ VNAH tại huyện Đại Lộc.
2. Ban phong trào tổ chức các chương trình hành quân
về nguồn, xây dựng các ý tưởng để Liên chi Đoàn chủ
động thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như
thăm viếng các gia đình có công Cách mạng, gia đình
liệt sĩ, thăm mẹ VNAH…

15.

12/2016

Đêm hội Countdown chào đón
năm mới 2017

10
triệu

Phong
trào

1. Tạo sân chơi, không khí lễ hội
2. Đếm ngược chào đón năm mới

16.

01/2017

Hành trình trò chơi lớn

06

Phong

1. BTV Đoàn trường liên lạc với Ban kỹ năng thành

14.

Phụ trách
chính
Ban TC-KT
(Đ/c Tín)
Ban VănPhong
Ban VănPhong
(Đ/c Tuân)
Ban Văn -
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17.

01/2017

Chương trình ngày chủ nhật
xanh, vệ sinh khuôn viên trường
đại học bách khoa, kí túc xá địa
học bách khoa, khu vực xung
quanh trường đại học bách khoa

triệu

trào

0,5
triệu

Tổ chức

Cuộc thi ảnh “Tôi là Đoàn viên”

03
triệu

TTTT

Cuộc thi thiết kế Báo tường nhân
kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn
Phát động thi đua chào mừng
Đại hội Đại biểu Đoàn trường
ĐHBK (nhiệm kỳ 2017-2019)

02
triệu

TTTT

0,5
triệu

TTTT

Nội dung

Kinh
phí

Thể loại

3/2017

Festival nữ sinh chào mừng ngày
8.3

07
triệu

Phong
trào

3/2017

Chương trình ngày chủ nhật
xanh, vệ sinh khuôn viên trường,
kí túc xá địa học bách khoa, khu
vực xung quanh trường ĐHBK

0,5
triệu

Tổ chức

Hội trại truyền thống ĐHBK

50
triệu

Phong
trào

18.

02/2017

19.

02/2017

20.

02/2017

Đoàn thành lập BTC chương trình trò chơi lớn cho các
Liên chi Đoàn tham gia.
2. BTC chuẩn bị các địa chỉ đỏ (thăm tặng quà) để
chương trình có ý nghĩa
Dọn dẹp nhặt rác, nhổ cỏ, trồng cây
Phát động cuộc thi chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp
của Đoàn viên Thanh niên trường ĐHBK, chào mừng
Kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn, Triễn lãm ảnh đẹp của
cuộc thi tại Hội trại ĐHBK...
Thiết kế bandrol tuyên truyền trên Website, treo ở
khuôn viên trường...
Thiết kế bandrol tuyên truyền trên Website, treo ở
khuôn viên trường...

Phong
(Đ/c Bảo Hoà)

Ban TC-KT
(Đ/c My)

Ban TTTT

Ban TTTT
Ban TTTT

Tháng 3/2017: THÁNG THANH NIÊN
STT Thời gian

21.

22.

23.

3/2017

Mô tả công việc
1. Ngày hội thi nấu ăn giữa các LCĐ
2. Kết hợp các trò chơi
3. Tổng kết trao thưởng
Dọn dẹp nhặt rác, nhổ cỏ, trồng cây chuẩn bị khuôn viên
cho hội trại…
1. Tổ chức tại khuôn viên trường Đại học Bách Khoa
(Khu H)
2. Thực hiện các công việc lên sẵn trong kế hoạch.

Phụ trách
chinh
Ban VănPhong
(Đ/c Thịnh)
Ban TC-KT
(Đ/c My)
Ban chấp hành
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24.

3/2017

Cuộc thi theo dòng lịch sử (Sơ
loại, chung kết trong đợt trại
26/03)

05
triệu

Tổ chức

Nội dung

Kinh
phí

Thể loại

Ban tổ chức chuẫn bị nội dung chương trình, thông báo
cho các Liên chi Đoàn đăng ký tham dự cuộc thi.

Ban TC-KT
(Đ/c Hạnh)

Tháng 4 - 5/2017:
STT Thời gian

Mô tả công việc

Phụ trách
chính

TTTT

1. Phát động phong trào
2. Thiết kế bandrol tuyên truyền
3. Tuyên truyền trên Website

Ban TTTT

Lên kế hoạch và tổ chức giải theo điều lệ giải

Ban VănPhong
(Đ/c Tuân)

25.

4/2017

Phát động phong trào Kỳ thi
nghiêm túc (Học kỳ 2)

26.

4/2017

Giải bóng đá truyền thống Nam,
Nữ sinh viên trường ĐHBK

30
triệu

Phong
trào

4/2017

Chương trình ngày chủ nhật
xanh, vệ sinh khuôn viên trường,
kí túc xá địa học bách khoa, khu
vực xung quanh trường ĐHBK

0,1
triệu

Tổ chức

Dọn dẹp nhặt rác, nhổ cỏ, trồng cây...

Ban tổ chức
(Đ/c Đạt)

Tổ chức

1. BTC có nhiệm vụ tổ chức 2 lớp Cảm tình đoàn, kết
nạp cho các Sinh viên ưu tú nhân dịp Thành lập Đoàn
và kỷ niệm ngày sinh CT Hồ Chí Minh
2. BTV Đoàn trường có trách nhiệm lập danh sách các
CB, SV có đóng góp tích cực cho các hoạt động phong
trào của Đoàn trường để gửi đề nghị chi bộ các Khoa
xem xét, theo dõi, bồi dưỡng và kết nạp Đảng.

Ban tổ chức
(Đ/c Trinh)

Thiết kế bandrol tuyên truyền trên Website, treo ở
khuôn viên trường...

Ban TTTT

27.

28.

29.

5/2017

Lớp cảm tình Đoàn và kết nạp
Đoàn viên mới (100 SV) Kỷ
niệm 125 năm ngày sinh Chủ
tịch Hồ Chí Minh

5/2017

Tổ chức cuộc thi thiết kế video
clip “Sinh viên BK – triệu hành
động đẹp” thiết thực hưởng ứng
ngày Môi trường Thế giới 5/6

0,5
triệu

0,5
triệu

03
triệu

Tháng 6 - 7/2017: Chiến dịch HSSV tình nguyện hè 2017

TTTT

10
STT Thời gian

30.

6/2017

31.

6-7/2017

Nội dung
Các chương trình truyền thông
cho Chiến dịch Tình nguyện hè
2017

Tình nguyện hè 2017

Kinh
phí

Thể loại

04
triệu

50
triệu

BCH

Mô tả công việc
1. Sản xuất chương trình Chuyển động mùa hè xanh
2. Tuyển tình nguyện viên chương trình Tình nguyện hè
3. Thiết kế các ấn phẩm truyền thông phục vụ chiến dịch
4. Sản xuất chương trình Radio Mùa hè xanh...
1. Tuyển tình nguyện viên cho 2 chương trình
2. Tiếp sức mùa thi
3. Tiền trạm chương trình chung sức cộng đồng
4. Chung sức cộng đồng

Phụ trách
chinh
Ban TTTT

Ban chấp hành

Ngoài ra, Ban tổ chức - Kiểm tra (TC-KT) còn hỗ trợ các ban khác trong quá trình hoạt động. Kiêm nhiệm vụ kiểm tra điểm danh các hoạt động
mang tính chất động, tổng kết bảnh đánh giá thi đua của các liên chi đoàn.

