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rải qua các thời kỳ, Đoàn thanh niên 
luôn thể hiện là cánh tay đắc lực của 
Đảng, luôn đi đầu trong mọi khó khăn 

trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn 
hóa xã hội. Ngày nay, trong xu thế hội nhập 
quốc tế đoàn thanh niên càng thể hiện rõ hơn 
vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình trong 
việc phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, 
sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội, là đội dự 
bị tin cậy của Đảng, là đội xung kích cách 
mạng, là nơi bổ sung nguồn lực cho Đảng. 
Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng đó, tại 
hội nghị lần thứ 7 BCHTW Khóa X về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đã khẳng định: Thanh niên là 
rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai 
của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những 
nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội 
nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.  
      Tiếp thu truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ 
Việt Nam, Đoàn thanh niên Trường Chính trị 
Lê Duẩn với cơ cấu là tổ chức Đoàn cơ sở trực 
thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh Quảng Trị. 
Chi đoàn được sự lãnh đạo trực tiếp và toàn 
diện của Đảng Ủy Nhà trường và hướng dẫn 
chuyên môn nghiệp vụ của Ban Thường vụ 
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh có nhiệm vụ quản 
lý và tổ chức thực hiện các hoạt động của Đoàn 
viên thanh niên Trường Chính trị Lê Duẩn. 
Hiện nay, Chi đoàn trường có 19 đoàn viên ở 
các khoa, phòng, trong đó có 08 thạc sỹ, 08 đại 

học, 01 cao đẳng, 01 trung cấp; 11 đảng viên. 
Dưới sự định hướng, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban 
Giám hiệu, chi đoàn Trường Chính trị Lê Duẩn 
đã triển khai thực hiện kế hoạch “Năm Thanh 
niên tình nguyện” 2014. Với tinh thần “ Đâu 
cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, 
đã tạo ra những phong trào thi đua sôi nổi phát 
huy sức mạnh đoàn kết, lòng nhiệt huyết của 
tuổi trẻ, tinh thần của đội xung kích trẻ, năng 
động, tích cực tình nguyện vì an sinh xã hội 
nhằm tạo môi trường để đoàn viên thanh niên 
được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; bồi 
dưỡng kỹ năng xã hội cho đoàn viên, nâng cao 
chất lượng tổ chức cơ sở đoàn. Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI đã 
nâng cao nhận thức và hành động của mỗi đoàn 
viên theo chương trình “tuổi trẻ đoàn kết, xung 
kích, sáng tạo, tình nguyện vì dân đi đầu trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, vì sự phát triển của tuổi trẻ”. Thực hiện 
Kế hoạch số 89-KH/ĐTNK ngày 11/06/2014 
của Ban chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh 
về chương trình công tác trọng tâm năm 2014, 
với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện 
2014” và phương châm thưc hiện “ Mỗi thanh 
niên một việc làm tình nguyện; mỗi cơ sở Đoàn 
một công trình, phần việc thiết thực tham gia 
xây dựng nông thôn mới”. Thực hiện sự chỉ 
đạo và kế hoạch của các cấp, đến nay chi đoàn 
đã có nhiều hoạt động hữu ích, thiết thực bằng 
nhiều việc làm cụ thể của từng đoàn viên trong 
chi đoàn trường, đó là : 
      Ngay từ đầu năm, chi đoàn đã triển khai, 
giao nhiệm vụ cho các đoàn viên đảm nhận 
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 công trình phần việc: Giữ gìn môi trường 

“Xanh – Sạch – Đẹp”, chăm sóc cây cảnh trong 
cơ quan, nơi làm việc của các khoa, phòng mà 
mỗi đoàn viên phụ trách. Chi đoàn còn vận 
động mỗi đoàn viên là giảng viên phải hưởng 
ứng các phong trào như có giáo án tốt, bài 
giảng tốt, hoạt động giảng dạy có chất lượng, 
không có giờ giảng yếu, tham gia hội thi giảng 
viên dạy giỏi cấp Trường, cấp Học viện và 
chấp hành tốt kỷ luật lao động, không vi phạm 
đạo đức nghề nghiệp.  Chi đoàn đã triển khai 
nhiều việc làm có ý nghĩa như thăm và tặng 
quà cho trẻ em mồ côi ở xã Cam Thủy, huyện 
Cam Lộ để giúp đỡ, động viên cho các em 
giảm bớt phần nào những khó khăn trong cuộc 
sống. Chi đoàn đã tổ chức giao lưu bóng 
chuyền giữa các lớp và lớp bạn Lào đang học 
tập tại Trường. Bằng những hoạt động ấy đã 
tạo không khí sôi nổi, thắm tình đoàn kết giữa 
các đoàn viên trong chi đoàn trường. Chi đoàn 
Trường Chính trị Lê Duẩn đã phối hợp cùng 
với đoàn các cơ quan trong tỉnh tham gia chăm 
sóc và thắp hương các khu mộ tại Nghĩa trang 
Liệt sỹ Quốc gia đường 9 là nghĩa trang mà 
thanh niên nhận chăm sóc. Đặc biệt, cùng với 
kế hoạch của Ban Chấp hành các cơ quan tỉnh 
thực hiện chương trình “Tuổi trẻ Quảng Trị 
chung tay xây dựng nông thôn mới” với hoạt 
động trọng tâm là xây dựng công trình giao 
thông nông thôn và công trình thắp sáng đường 
quê (2km) ở xã Mỏ Ó, huyện Đakrông, Tỉnh 
Quảng Trị chi đoàn Trường đã cử đoàn viên  
tham gia tốt công tác tình nguyện. 
      Phát huy những thành quả đã đạt được, chi 
đoàn đang động viên các đoàn viên tiếp tục 
xung kích đi đầu thực hiện những kế hoạch tiếp 
theo của chi đoàn trường như: kết hợp với công 
đoàn trường tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề 
“Truyền thống và hiện đại” nhân ngày phụ nữ 
Việt Nam nhân ngày 20/10; Thực hiện các hoạt 
động nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và tổ 
chức Đại hội chi đoạn nhiệm kỳ 2014 – 2016. 
       Thực hiện kế hoạch “Năm Thanh niên tình 
nguyện” 2014, Đoàn Trường Chính trị Lê 
Duẩn bước đầu đạt được những kết quả trên do 
Đoàn viên được công tác trong môi trường đào 

tạo cán bộ nên thường xuyên được tiếp thu các 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, được giáo dục phẩm 
chất, đạo đức, lối sống nên có tư tưởng ổn 
định, yên tâm học tập, công tác. Công tác đoàn 
và phong trào Đoàn Trường thường xuyên 
nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của 
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đoàn cấp trên … 
       Bên cạnh những thuận lợi nói trên, Đoàn 
thanh niên Trường Chính trị Lê Duẩn cũng gặp 
những khó khăn nhất định. Số lượng đoàn viên 
ít, không ổn định vì thường xuyên được cử đi 
học tập để nâng cao trình độ. Phong trào đoàn 
chưa có sự phối hợp chặt chẽ với phong trào 
của các tổ chức khác trong Nhà trường; kinh 
phí hoạt động của chi đoàn còn khó khăn. 
        Từ thực tế đó, để tiếp tục phát huy những 
kết quả đạt được, tiếp tục triển khai, tổ chức 
thực hiện thắng lợi “Năm Thanh niên tình 
nguyện” 2014, theo tôi cần phải thực hiện tốt 
một số giải pháp sau: 
         Một là, Đoàn Trường phải đổi mới nội 
dung và phương thức hoạt động của mình theo 
hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu 
cầu, trình độ, nguyện vọng của đoàn viên gắn 
với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện” 
2014. 
        Hai là, cần tranh thủ hơn nữa sự lãnh đạo 
chỉ đạo của Đảng ủy đối với phong trào Đoàn 
Thanh niên của trường. Đặc biệt nâng cao trách 
nhiệm của Đảng viên trong việc bồi dưỡng, 
phát triển Đảng viên mới. 
        Ba là, Đảng ủy, Ban Giám hiệu cần mạnh 
dạn giao cho Đoàn viên những công việc của 
Nhà trường nhất là các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể thao và các chương trình hoạt động 
khác. Thông qua các hoạt động đó, đòi hỏi mỗi 
Đoàn viên phải nỗ lực hết mình để hoàn thành 
nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện để phát huy 
tài năng, trí tuệ cũng như phát hiện kịp thời 
những thiếu sót, hạn chế của đoàn viên. 
        Bốn là, Đảng ủy, Ban Giám hiệu cần có 
biện pháp thiết thực hơn nữa nhằm tạo nguồn 
kinh phí ổn định cho hoạt động Đoàn để Đoàn 
Trường triển khai có hiệu quả các chương trình 
kế hoạch của cấp trên. 
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         Trên đây là những suy nghĩ đúc rút 

từ thực tiễn trong việc thực hiện “Năm Thanh 
niên tình nguyện” 2014 của chi đoàn Trường 
Chính trị Lê Duẩn. Những thành tựu mà chi 
đoàn đã làm được tuy còn rất khiêm tốn, nhưng 
đó chính là những tiền đề để chi đoàn Trường 
tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong những 
năm tiếp theo. Hy vọng và tin tưởng rằng trong 

thời gian đến với sự quan tâm hơn nữa của 
Đoàn cấp trên, của Đảng ủy, Ban Giám hiệu 
Nhà trường cùng với sự nỗ lực quyết tâm của 
tuổi trẻ nhà trường, công tác Đoàn Trường 
Chính trị Lê Duẩn sẽ giành được nhiều thắng 
lợi, góp phần xây dựng nhà Trường ngày càng 
vững mạnh hơn./. 

 
 
 
 
 

 
Chi đoàn Trường Chính trị Lê Duẩn giao hữu bóng đá với học viên Lào học tập tại Trường. Ảnh: TL. 

 
 


