
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN 

 

CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN KHOA TIẾNG ANH 

 

 

 

DỰ THẢO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  

Năm học 2016-2017 

 

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng 

- Tháng 9-10/2016, sinh hoạt chi đoàn nhằm phát động phong trào thi đua “Vững chuyên 

môn - Giỏi nghiệp vụ - Chuẩn tác phong”. 

- Tháng 11/2016, sinh hoạt chi đoàn nhằm triển khai phong trào “Ba trách nhiệm” (Trách 

nhiệm với bản thân, với cơ quan và với tập thể) 

- Tháng 5/2017, sinh hoạt chi đoàn nhằm tổng kết phong trào thi đua học tập và làm việc 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

- Tháng 5 và tháng 6/2017, đẩy mạnh thực hiện kỷ cương học đường, tích cực tuyên 

truyền vận động sinh viên không gian lận trong thi cử. 

- BCH Chi đoàn theo dõi đánh giá sát sao để bình xét thi đua giữa các Đoàn viên trong 

chi đoàn, kết hợp với bản đánh giá cuối năm của Công đoàn Khoa để đưa ra kết luận 

chính xác về thi đua khen thưởng, từ đó có cơ sở để giới thiệu Đoàn viên ưu tú kết nạp 

vào Đảng. 

2. Công tác phát triển chuyên môn và NCKH  

- Đảm bảo 100% học viên cao học, nghiên cứu sinh học tập nghiêm túc và bảo vệ đúng 

thời hạn 

- Mỗi cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên trẻ đảm bảo có ít nhất 01 bài báo/ báo cáo khoa 

học trên các tạp chí, hội nghị khoa học trong nước hoặc quốc tế. 

- Khuyến khích các đồng chí Đoàn viên hoặc Đảng viên còn trong tuổi Đoàn đăng ký làm 

nghiên cứu sinh  

- Tháng 1 và tháng 4/2017, CĐGV tổ chức buổi workshop chia sẻ kinh nghiệm nghiên 

cứu khoa học (hoặc kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ đăng ký làm nghiên cứu sinh) 

3. Phong trào thanh niên, công đoàn 

- Tháng 8-9/2016, hỗ trợ BCN khoa và công đoàn nhằm hoàn thiện xây dựng trang web 

của khoa. 



- Tháng 9/2016, tổ chức vui tết trung thu cho các cháu thiếu nhi là con em cán bộ của 

khoa. 

- Tháng 1/2017, tổ chức “KTA Teambuilding Day 2017” nhằm giao lưu tăng cường tình 

đoàn kết giữa các cán bộ giáo viên của khoa. 

- Tháng 3/2017, tổ chức cuộc thi “Khéo tay hay làm” chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 
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- Tích cực tham gia các chương trình do Đoàn thanh niên trường phát động và tổ chức 

4. Công tác tình nguyện vì cộng đồng 

- Tháng 1 và tháng 6/2017, thăm hỏi và tặng quà bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn ở Viện 

huyết học truyền máu trung ương. 

- Tháng 1/2017, tổ chức Garage Sale KTA nhằm gây quỹ từ thiện 

- Tiếp tục tích cực hưởng ứng tham gia các chương trình từ thiện do Đoàn trường phát 

động như (Du ca từ thiện, Hiến máu nhân đạo, Mùa đông ấm,...) 

5. Giao lưu, hợp tác 

- Sử dụng trang facebook hiệu quả hơn trong việc quảng cáo hình ảnh của khoa, cập nhật 

tin tức hoạt động của Chi đoàn lên trang web của khoa và khai thác như là một kênh 

trong nhiệm vụ xây dựng cộng đồng học tập tiếng Anh. 

- Phối hợp với Đoàn các đơn vị trong ĐHQG để tiến hành làm công tác tư vấn giúp sinh 

viên học tiếng Anh hiệu quả, góp phần xây dựng cộng đồng học tập tiếng Anh trong 

ĐHQG. 
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