THÀNH ĐOÀN TP.HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN QUẬN 12
***
Số: 72 -KH/ĐTN-BCNLĐ

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Quận 12 , ngày 14 tháng 5 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tăng cường xây dựng và củng cố hoạt động Đoàn tại các doanh nghiệp
ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập năm 2018
-------------------I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đoàn, hội trong việc tăng
cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò, vị trí của
tổ chức đoàn, hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
- Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức đoàn, hội trong các doanh nghiệp
ngoài khu vực Nhà nước; tăng cường các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho thanh
niên công nhân; tạo môi trường cho thanh niên công nhân được rèn luyện, nâng
cao tay nghề, phát huy năng lực bản thân góp phần thúc đẩy sự phát triển bền
vững của doanh nghiệp.
- Thông qua hoạt động của tổ chức đoàn, hội góp phần xây dựng lớp
thanh niên công nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức công dân, có
trình độ, năng lực; phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú làm nòng cốt cho
các hoạt động và giới thiệu, tạo nguồn để xây dựng tổ chức đảng trong doanh
nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.
2. Yêu cầu
- Đảm bảo thiết thực và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính
đáng của thanh niên, vì lợi ích và sự phát triển lớn mạnh của các doanh nghiệp,
gắn với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, đơn vị.
- Phối hợp với tổ chức Công đoàn và các đoàn thể tuyên truyền vận động
các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà Nước thành lập các tổ chức Đoàn, Hội
trong đơn vị.
II. CHỈ TIÊU THỰC HIỆN:
- Phát triển mới 100 đoàn viên.
- Xây dựng tổ chức Đoàn trong các Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước:
+ Doanh nghiệp có trên 500 lao động: vận động thành lập 02 chi đoàn (đảm
bảo duy trì đến cuối năm 2018 đạt 75% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
có từ 500 lao động trở lên có tổ chức Đoàn, 60% Bí thư, Phó bí thư doanh
nghiệp ngoài khu vực nhà nước là Đảng viên).
+ Doanh nghiệp có từ 300 đến dưới 500 lao động: vận động thành lập 01
chi đoàn.
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+ Doanh nghiệp có dưới 300 lao động và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập:
phấn đấu xây dựng ít nhất 09 chi đoàn.
III. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về tổ chức đoàn, hội đến
các cấp bộ Đoàn; chủ doanh nghiệp và thanh niên công nhân trong các
doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
- Phối hợp với Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân thành phố, Liên
Đoàn lao động, Trung tâm văn hóa, tổ công tác 10, Đảng ủy doanh nghiệp, Đảng
ủy 11 và các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tuyên truyền, vận động các doanh
nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thành lập các tổ chức Đoàn, Hội trong đơn vị.
- Tăng cường giới thiệu về tổ chức đoàn, hội; các hoạt động có ý nghĩa
thiết thực của tổ chức đoàn, hội bằng nhiều hình thức, chú trọng vào vị trí vai trò
của tổ chức đoàn, hội trong việc hỗ trợ và đồng hành cùng thanh niên công
nhân đến chủ doanh nghiệp; tuyên truyền trực tiếp đến chủ doanh nghiệp bằng
các cẩm nang, tư liệu, hoặc thông qua đội ngũ cán bộ đoàn viên thanh niên tại
địa phương đang làm việc tại doanh nghiệp.
- Tuyên truyền bằng nhiều hình thức để thanh niên hiểu quyền và lợi ích
của việc tham gia tổ chức đoàn, hội; giới thiệu các hoạt động có ý nghĩa thiết
thực của tổ chức đoàn, hội đến với thanh niên công nhân như: tổ chức các hoạt
động thi đua nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao hiệu quả
sản xuất kinh doanh như: Ngày đoàn viên, tôn vinh người thợ trẻ giỏi; Hội thi
tay nghề; tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, bảo vệ môi
trường; các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công
nhân.
2. Tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình và tổ chức hoạt động chăm lo
hỗ trợ thanh niên công nhân
- Tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà
nước trên địa bàn, cũng như tình hình thanh niên công nhân tại các doanh
nghiệp, từ đó tổ chức các hoạt động đáp ứng với nhu cầu, nguyện vọng chính
đáng của thanh niên công nhân.
- Nắm chắc số lượng đoàn viên, thanh niên; thực trạng tổ chức và hoạt
động của tổ chức đoàn, hội trong doanh nghiệp để thành lập, củng cố, kiện toàn
và nâng cao chất lượng hoạt động.
- Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên công nhân như tư vấn về
pháp luật, tư vấn về sức khỏe, giới tính; tư vấn về nghề nghiệp, việc làm …
- Tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giải trí lành mạnh, tạo môi trường cho
đoàn viên, thanh niên thể hiện và phát huy năng lực cá nhân; trao đổi và cung
cấp thông tin, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên trong các doanh nghiệp
ngoài Nhà nước tham gia công tác xã hội và các hoạt động tại địa phương.
- Tiếp cận, xây dựng lực lượng nòng cốt và từng bước vận động, mời gọi
các đội hình thanh niên có sẵn trong các doanh nghiệp, các đội, nhóm tự phát
trong đoàn viên, thanh niên trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước
tham gia các hoạt động của đoàn, hội;
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- Vận động thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước
tham gia sinh hoạt trong các chi đoàn, câu lạc bộ, đội, nhóm hoặc tham gia các
hoạt động do đoàn, hội địa phương tổ chức.
- Tổ chức các hoạt động tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng các điển
hình thanh niên công nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, các tổ
chức đoàn, hội có đóng góp cho công tác đoàn và phong trào thanh niên.
- Hàng năm, tổ chức các hoạt động vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn
26/3, tháng công nhân (tháng 5), ngày truyền Thanh niên công nhân thành phố
15/10.
3. Xây dựng mô hình tổ chức đoàn, hội trong các doanh nghiệp ngoài
khu vực Nhà nước
* Cấp Quận:
- Thành lập Đoàn thanh niên, Hội LHTN trong các doanh nghiệp ngoài
khu vực Nhà nước đóng trên địa bàn có đủ điều kiện, hoạt động theo sự chỉ đạo
trực tiếp của quận đoàn và cấp ủy lãnh đạo.
- Đảm bảo giới thiệu Đoàn viên ưu tú hằng năm.
- Xây dựng chương trình phối hợp giữa Quận Đoàn, Liên đoàn lao động
và Đảng ủy 11 phường, Đảng ủy doanh nghiệp Quận về thực hiện Chỉ thị 10CT/TU ngày 18/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục đẩy
mạnh công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các
doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, phối
hợp khảo sát, thông tin số lượng, loại hình doanh nghiệp và cung cấp thông tin
thường xuyên.
- Tổ chức họp giao ban khối Công nhân Lao động và Đoàn 11 phường.
- Phối hợp khối CNLĐ triển khai các hoạt động đến cơ sở, tập trung phát
triển đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp.
* Cấp phường:
- Xây dựng kế hoạch và cũng cố hoạt động Đoàn tại các doanh nghiệp ngoài
nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.
- Thành lập các chi đoàn, chi hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà
nước hoạt động theo sự chỉ đạo trực tiếp của Đoàn thanh niên - Hội LHTN phường
và cấp uỷ lãnh đạo doanh nghiệp.
- Thành lập các chi đoàn, chi hội nhà trọ tại các khu vực có đông thanh
niên công nhân ở trọ. Các chi đoàn, chi hội hoạt động theo sự chỉ đạo trực tiếp
của Đoàn thanh niên, Hội LHTN phường và cấp uỷ, chính quyền địa phương.
- Phối hợp với các cơ sơ Đoàn Khối Công nhân Lao động tổ chức các hoạt
động chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên công nhân và người lao
động.
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
4.1. Thành lập tổ công tác:
Tổ công tác 1:
Đ/c Thái Bảo Ngân
Đ/c Vũ Văn Sơn
Đ/c Lê Thành Đạt
Đ/c Nguyễn Thị Phương Nga
Đ/c Cao Thị Anh Thư
Mời Đ/c Lê Minh Tuấn

Bí thư Quận Đoàn
UVTV, Trưởng ban TNTH QĐ
UVTV. Trưởng ban MT.ĐBDC
Phó Chánh Văn phòng QĐ
Cán bộ Ban TNTH QĐ
CTV tổ doanh nghiệp

Tổ trưởng
Tổ phó
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

- Phụ trách công ty: Công ty TNHH Wooyang Vina, Công ty TNHH may
Thời Trang Táo.
- Hỗ trợ công tác vận động, tiếp xúc thành lập chi Đoàn - chi Hội ngoài
nhà nước các đơn vị phường Cụm 3.
Tổ công tác 2:
Đ/c Huỳnh Thị Bích Thùy
Đ/c Hứa Thị Diễm Hằng
Đ/c Nguyễn Minh Thuận
Đ/c Trần Phương Lợi
Mời Đ/c Phạm Văn Trung

Phó Bí thư Quận Đoàn
Chánh Văn phòng QĐ
Cán bộ Ban MT.ĐBDC QĐ
Cán bộ Ban CNLĐ QĐ

CTV tổ doanh nghiệp

Tổ trưởng
Tổ phó
Thành viên
Thành viên
Thành viên

- Phụ trách công ty: Công ty TNHH Hyunlogos ViNa, Công ty TNHH may
Trí Đạt, Công ty TNHH may LT.
- Hỗ trợ công tác vận động, tiếp xúc thành lập chi Đoàn - chi Hội ngoài nhà
nước các đơn vị phường Cụm 1.
Tổ công tác 3:
Đ/c Hồ Thị Kiều Trang
Đ/c Nguyễn Công Chiếm
Đ/c Huỳnh Ngọc Huy
Đ/c Nguyễn Phạm Bảo Trâm
Mời Đ/c Lê Văn Quang
Đ/c Lâm Thùy An

Phó Bí thư Quận Đoàn
Tổ trưởng tổ doanh nghiệp
UVTV, Trưởng ban CNLĐ QĐ
Cán bộ Văn phòng QĐ
CTV tổ doanh nghiệp
Bí thư Đoàn Doanh nghiệp

Tổ trưởng
Tổ phó
Tổ phó
Thành viên
Thành viên
Thành viên

- Phụ trách công ty: Công ty TNHH Xuyên Thuận, Công ty CP may
Eternal Prowess, Công ty TNHH May CN-TM Trường Vinh.
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- Hỗ trợ công tác vận động, tiếp xúc thành lập chi Đoàn - chi Hội ngoài nhà
nước các đơn vị phường Cụm 2.
4.2 Nhiệm vụ:
* Ban CNLĐ:
+ Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức, thành lập các tổ công tác tổ chức
đi khảo sát, vận động phát triển đoàn viên, thành lập chi đoàn, chi hội tại các
doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
+ Xây dựng hướng dẫn thành lập tổ chức đoàn, hoạt động đoàn; chỉ đạo
công tác xây dựng và ra mắt tổ chức đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực
Nhà nước và hướng dẫn tổ chức sinh hoạt.
+ Đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng tổ chức đoàn trong doanh nghiệp
ngoài khu vực Nhà nước
*Ban MT-ĐBDC:
+ Phối hợp với Ban CNLĐ khảo sát, thống kê, nắm bắt tình hình doanh
nghiệp ngoài nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, số lượng thanh niên
công nhân khu vực địa bàn dân cư và tổng hợp số liệu gửi về Ban CNLĐ
+ Tham mưu hướng dẫn các nội dung, phong trào hoạt động phù hợp với tổ
chức đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
+ Tham mưu các nội dung giao lưu, phối hợp giữa Đoàn thanh niên, Hội
LHTN các phường với các tổ chức đoàn, hội trong các doanh nghiệp
* Ban Tuyên giáo:
Xây dựng nội dung tuyên truyền, giới thiệu về tổ chức đoàn, hội và đăng
tải trên trang Webside của Quận Đoàn, và các tài liêu liên quan đến công tác
tuyên truyền.
* Đoàn 11 phường:
- Căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Quận Đoàn các đơn vị xây dựng kế
hoạch thực hiện công tác xây dựng tổ chức đoàn, hội trong các doanh nghiệp
khu vực ngoài Nhà nước trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế của địa
phương.
- Tập trung tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, giao
lưu giữa các cơ sở đoàn, hội trong các doanh nghiệp và địa bàn dân cư; tổ chức
Ngày hội thanh niên công nhân, Ngày đoàn viên,…
* Khối HCSN - LLVT:
- Tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên tại các doanh nghiệp
khu vực ngoài nhà nước như: tặng quà cho TNCN có hoàn cảnh khó khăn, chăm
lo con TNCN, tư vấn sức khỏe, tư vấn pháp luật, các hoạt động tình nguyện vì
sức khỏe cộng đồng, tập huấn kỹ năng tự vệ,…
- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu giữa
các cơ sở đoàn, hội trong các doanh nghiệp.
V.TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
- Tháng 05/5/2018: Trình Ban Thường vụ Quận Đoàn; Triển khai kế
hoạch đến các cơ sở Đoàn trực thuộc.
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- Ngày 15/5/2018: Các cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện tại đơn
vị và lập danh sách các doanh nghiệp có đủ điều kiện xây dựng tổ chức Đoàn –
Hội trong năm 2018, gửi về Quận Đoàn.
- Định kỳ giao ban hàng tuần, thường trực các Đoàn phường báo cáo kết
quả cho Ban Thường vụ Quận Đoàn về công tác xây dựng chi Đoàn chi Hội
ngoài nhà nước và công tác chăm lo thanh niên công nhân tại đơn vị mình.
- Ngày 10/10/2018: Hạn chót các cơ sở Đoàn gửi báo cáo số liệu kết quả
thực hiện trong năm 2018 về Quận Đoàn.
* Tất cả các báo cáo liên quan gửi về Ban Công nhân Lao động Quận
oàn 12 ho c địa chỉ thư điện tử bancongnhanlaodongquan12@gmail.com

Nơi nhận:
- Thành Đoàn (TT, Ban CNLĐ);
- Quận ủy: Ban Dân Vận, Ban Tổ chức;
- Đảng ủy doanh nghiệp ;
- BTV Quận Đoàn;
- Đoàn 11 phường;
- Lưu VT.
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