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I. Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy đối với Đoàn Thanh niên Trường Đại học Mở Hà
Nội
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Trường Đại học Mở Hà Nội,
Đoàn Thanh niên luôn thể hiện vai trò xung kích của mình trong mọi nhiệm vụ, góp
phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường. Đảng ủy tăng cường
lãnh đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nhất là cán bộ chủ chốt của Đoàn Thanh
niên. Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng uỷ có các buổi làm việc với Ban Chấp hành Đoàn
Thanh niên để nắm tình hình, tư tưởng, nguyện vọng và trao đổi, đối thoại với đoàn viên,
thanh niên. Ban Thường vụ Đảng uỷ chỉ đạo các chi bộ phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp
hành Đoàn Thanh niên trong việc theo dõi quá trình rèn luyện, phấn đấu của đoàn viên,
thanh niên.
Đảng uỷ, lãnh đạo Trường Đại học Mở Hà Nội quan tâm đến công tác đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ Đoàn về lý luận chính trị. Thường xuyên tạo điều kiện cử cán bộ, đoàn
viên, công chức trẻ tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ
công tác cho thanh niên. Chỉ đạo Đoàn Thanh niên đổi mới nội dung, phương thức hoạt
động để nâng cao chất lượng. Động viên đoàn viên, thanh niên thi đua hoàn thành tốt
nhiệm vụ chính trị của cơ quan, duy trì các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với
một số địa phương, đơn vị kết nghĩa như là Huyện Mỹ Đức, Huyện Văn Giang. Tổ chức
tuyên dương các tổ chức và cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Đảng uỷ chỉ đạo các chi bộ
và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên thường xuyên nắm bắt tư tưởng trong đoàn viên,
thanh niên và có những biện pháp phù hợp để định hướng về tư tưởng, bồi dưỡng lý
tưởng, đạo đức cách mạng. Tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên tham gia các lớp
nhận thức về Đảng, các lớp trung cấp lý luận chính trị nhằm nâng cao nhận thức cho cán
bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.
II. Đánh giá các kết quả đạt được của Đoàn thanh niên Trường Đại học Mở Hà Nội
dưới dự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu.
2.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống cho đoàn
viên, sinh viên
* Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
Đoàn trường đã tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục các chủ
trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện chính
trị của Thủ đô, Đất nước phù hợp với nguyện vọng của tuổi trẻ Trường Đại học Mở Hà
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Nội, tạo thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Nhà trường. Tăng cường chuyển
tải các nội dung học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, lý luận chính trị bằng các hình thức sân khấu hóa, hội
thi, hội diễn, thi trực tuyến bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng được tổ chức bài
bản, thu hút nhiều đoàn viên, sinh viên tham gia.
* Công tác giáo dục truyền thống
Công tác giáo dục truyền thống cho đoàn viên, sinh viên được Đoàn trường triển
khai rộng rãi, trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục về truyền thống dân tộc và cách mạng;
truyền thống của Đảng, của Đoàn; truyền thống Thăng Long - Hà Nội, truyền thống của
Trường Đại học Mở Hà Nội... đã góp phần củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng cách
mạng, lòng tự hào dân tộc, yêu Nhà trường cho đoàn viên, sinh viên. Mỗi đợt sinh hoạt
giáo dục truyền thống lớn đều có chủ đề, chủ điểm; được thực hiện dưới nhiều hình thức
như: thông qua các buổi sinh hoạt Chi đoàn, và đặc biệt phối hợp với Phòng Công tác
Chính trị và sinh viên tổ chức “Tuần sinh hoạt chính trị công dân sinh viên” cho toàn
thể sinh viên hoặc được lồng ghép thông qua các hoạt động đối thoại với sinh viên, tình
nguyện, phong trào, hội trại, các cuộc thi...
Các Liên chi đoàn, Chi đoàn vận dụng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng,
phong phú. Tất cả các Liên Chi đoàn đều có bản tin tuyên truyền và tổ chức các hoạt
động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn như Ngày Nhà giáo
Việt Nam 20/11, Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, Ngày truyền thống
Học sinh Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam 9/1, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
19/5...
* Công tác định hướng thẩm mỹ, giáo dục đạo đức lối sống, nâng cao ý thức chấp
hành pháp luật
Công tác giáo dục đạo đức lối sống, ý thức pháp luật cho đoàn viên, sinh viên
tiếp tục được tăng cường và thực hiện có hiệu quả. Đoàn Thanh niên đã tích cực tuyên
truyền và cụ thể hóa trong thực tiễn Cuộc vận động “Xây dựng thế hệ thanh niên Thủ
đô thời đại mới” với 5 tiêu chí, 6 giá trị cốt lõi, phong trào “Sinh viên 5 tốt” với “Học
tập tốt, Đạo đức tốt, Kỹ năng tốt, Tình nguyện tốt, Hội nhập tốt” và Cuộc vận động “5
tiết kiệm”.
Kịp thời thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh, nâng
cao trách nhiệm, ý thức bảo vệ chủ quyền đất nước, đặc biệt đối với biên giới, biển đảo.
Duy trì và nâng cao hiệu quả các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các trường đại học,
cao đẳng.
2.2. Các phong trào hành động cách mạng
* Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo
Đánh giá mô hình hoạt động của các câu lạc bộ chuyên ngành thuộc các Khoa đã
hoạt động khá hiệu quả và thu hút được nhiều sinh viên tham dự như Câu lạc bộ chuyên

2

ngành kinh tế, câu lạc bộ ALOHA, câu lạc bộ Nấm, câu lạc bộ Lễ tân, câu lạc bộ Báo
chí, câu lạc bộ Kiến trúc Xanh...
Đoàn Thanh niên đã tổ chức thành công cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh
không chuyên lần thứ V, VI, VII, VIII, IX vào các năm 2016, 2017, 2018, 2019 và năm
2020, thu hút hàng nghìn đoàn viên, sinh viên tham gia. Qua đó nhằm động viên phong
trào học tập Tin học và Tiếng Anh trong toàn Trường, khuyến khích sinh viên trau dồi
kiến thức, kỹ năng, phát triển bản thân, khẳng định năng lực, có được công việc phù hợp
khi ra trường, đặc biệt có thể khởi nghiệp ngay trên ghế giảng đường.
* Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc
Đoàn thanh niên đã xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh.
Tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong
thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động đấu tranh làm thất
bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác
những thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho đoàn viên, sinh viên trước
sự chống phá của các thế lực thù địch; tham gia bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo
vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng, nhất là mạng xã hội.
Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, cuộc vận động hướng về biên
giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Đẩy mạnh cuộc vận động “Nghĩa
tình biên giới, hải đảo”, tập trung thực hiện hiệu quả chương trình “Sinh viên với biển
đảo Tổ quốc”, “Tuổi trẻ vì biển đảo Tổ quốc”...
* Phong trào thanh niên tình nguyện
Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng do Đoàn Thanh niên thực hiện có nhiều
đổi mới theo hướng thiết thực, không ngừng mở rộng về quy mô, số lượng, nội dung,
hình thức, ngày càng thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia.
Công tác hiến máu nhân đạo cũng luôn được triển khai hiệu quả hằng năm. Các
Liên chi Đoàn, Chi đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện giữ gìn vệ
sinh môi trường học đường, phát động phong trào “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ
nhật xanh”, “Giảng đường xanh”...
Tổ chức hiệu quả các chương trình, chiến dịch: "Xuân tình nguyện", "Tình
nguyện mùa đông", "Tiếp sức mùa thi", "Mùa hè xanh", "Tiếp sức đến trường". Đẩy
mạnh các hoạt động tình nguyện gắn với chuyên môn, ngành học bằng những công trình,
phần việc cụ thể, sáng tạo; phát huy vai trò của giảng viên trẻ trong các sản phẩm, hoạt
động tình nguyện của Đoàn Thanh niên các Liên chi đoàn.
2.3. Các chương trình đồng hành với thanh niên.
* Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”
Đoàn Thanh niên Trường đã tích cực tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám hiệu tạo
cơ chế, môi trường, điều kiện thuận lợi để hỗ trợ đoàn viên, sinh viên, cán bộ, giảng viên
trẻ học tập, nghiên cứu khoa học. Chủ động, tích cực tổ chức thường xuyên các diễn đàn,
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hội thảo, các buổi sinh hoạt chia sẻ kinh nghiệm học tập; tổ chức các sân chơi, cuộc thi
gắn liền với chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo.
Thành lập và duy trì các câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ nghiên cứu khoa học;
kết nối, đồng hành và phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trẻ; chủ động tham mưu
với Đảng ủy, Ban giám hiệu khen thưởng, động viên hơn 300 lượt cán bộ Đoàn hội, tạo
động lực cống hiến cho phong trào.
* Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”
Đoàn Trường phối hợp với Phòng CTCT&SV tổ chức ngày hội việc làm, tọa
đàm, tập huấn hỗ trợ và phát triển kỹ năng cho sinh viên, tập trung tổ chức các hoạt động
tư vấn, hướng nghiệp, tìm kiếm, giới thiệu việc làm và cơ hội việc làm, các buổi giao
lưu, đối thoại trực tiếp với các nhà tuyển dụng, chia sẻ các kỹ năng để xin việc thành
công.
Các hoạt động khuyến khích, hỗ trợ đoàn viên, sinh viên khởi nghiệp bước đầu
được tổ chức thường xuyên, đa dạng. Đoàn Trường đã tổ chức các hoạt động truyền
thông về khởi nghiệp; tư vấn, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp; tổ
chức và tuyên truyền sinh viên tham gia các cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp…
* Chương trình “Đồng hành với thanh niên nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh
thần, phát triển kỹ năng thực hành xã hội, hội nhập quốc tế”
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được Đoàn trường tổ chức đa
dạng và phong phú như: Giải bóng đá sinh viên Nam - nữ, Hội diễn văn nghệ...Tiếp tục
thành lập và duy trì nhiều Câu lạc bộ sở thích như CLB văn nghệ, CLB Guitar, CLB
Âm nhạc, CLB nhảy hiện đại… Các hoạt động góp phần tạo sự gắn kết giữa các đoàn
viên sinh viên, hướng đoàn viên, sinh viên tới các hoạt động lành mạnh, tránh xa các tệ
nạn xã hội.
2.4. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng
* Công tác đoàn viên
Đoàn trường đã triển khai việc xây dựng dữ liệu đoàn viên tới các Liên chi đoàn,
từ đó các chi đoàn, liên chi đoàn có thể cập nhật các thông tin về tình hình tham gia hoạt
động của đoàn viên để cuối mỗi năm học có những nhận xét chính xác về từng đoàn
viên. Tất cả Đoàn viên đang sinh hoạt tại các Chi đoàn đều có sổ Đoàn viên hợp lệ, sổ
Đoàn viên được quản lý tại Chi đoàn và hàng năm Chi đoàn ghi nhận xét về kết quả rèn
luyện vào sổ Đoàn viên.
* Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ
Việc theo dõi, quy hoạch cán bộ được quan tâm ở tất cả các cấp bộ Đoàn trong
toàn trường. Thông qua các kỳ đại hội Chi đoàn, Liên chi đoàn đã có nhiều cán bộ Đoàn
xuất sắc được phát hiện và bồi dưỡng.
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Công tác tập huấn cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt luôn được quan tâm, ngoài các
nội dung tập huấn Đoàn trường lồng ghép các chủ đề về phổ biến pháp luật, tình hình
biển đảo, truyền thông hiện đại, tiêu chi phấn đấu sinh viên 5 tốt...
* Công tác tham gia xây dựng Đảng
Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Nâng
cao chất lượng đoàn viên ưu tú, phấn đấu tăng tỉ lệ đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng.
Các cấp bộ Đoàn thường xuyên tổ chức các hội nghị giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào
Đảng. Từ năm 2015-2020, số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu được tham gia lớp bồi
dưỡng nhận thức về Đảng là hơn 400 đồng chí. Giới thiệu 58 đoàn viên ưu tú để Đảng
xem xét kết nạp.
III. Một số kiến nghị nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy đối với Đoàn
thanh niên Trường Đại học Mở Hà Nội
Một là, Đảng uỷ, Ban giám hiệu tiếp tục tạo điều kiện, cơ chế để Đoàn Thanh
niên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Giao việc phù hợp để đoàn viên, thanh
niên có cơ hội phấn đấu, trưởng thành. Phát huy vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm
vụ chính trị của Nhà trường.
Hai là, Đảng uỷ chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ
Đoàn và phát triển phong trào Đoàn. Tạo điều kiện về thời gian để các đoàn viên, sinh
viên tham gia các hoạt động Đoàn.
Ba là, Đảng uỷ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong Trường phối
hợp, giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên, kết nạp đảng viên mới và
chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị.
Bốn là, Đảng uỷ tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối
sống, lịch sử văn hóa dân tộc để đoàn viên, sinh viên hình thành những phẩm chất tốt
đẹp.
Năm là, Đảng uỷ tiếp tục tạo cơ hội cho đoàn viên, sinh viên được tiếp cận, thụ
hưởng các chính sách giáo dục, không ngừng học tập, nâng cao trình độ cả về lý luận
chính trị, chuyên môn.
Sáu là, Đảng ủy tiếp tục coi trọng hơn nữa việc trọng dụng đoàn viên, giảng viên
trẻ và có năng lực, tạo bước chuyển trong bố trí công tác và sử dụng cán bộ trẻ khi có
đủ điều kiện trên tất cả các lĩnh vực.
IV. Giải pháp đối với Đoàn Thanh niên để phát huy thành tích công tác Đoàn và
phong trào thanh niên dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy.
Một là, Đoàn Thanh niên xác định rõ việc giáo dục đoàn viên, sinh viên theo lý
tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác Đoàn và phong trào
thanh niên, để từ đó chủ động và sáng tạo trong đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh việc học tập và làm
theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh với những nội dung mới, thu hút nhiều đoàn
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viên, thanh niên tham gia. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, tôn vinh kịp thời cá
nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên.
Hai là, Xây dựng Đoàn thanh niên vững mạnh, thực sự là trường học XHCN của
thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng. Chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức
Đoàn - Hội nhất là các tổ chức cấp cơ sở. Tích cực tham mưu Đảng ủy, Ban giám hiệu
để xây dựng các kế hoạch, công trình, phần việc thiết thực, không ngừng đổi mới nội
dung, phương thức hoạt động, nâng cao sức hấp dẫn của các phong trào thanh niên do
Đoàn - Hội tổ chức, tạo được sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của Chi đoàn,
Liên Chi Đoàn. Khắc phục những hạn chế, yếu kém về công tác tổ chức và hoạt động.
Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp thực sự có trình độ năng lực,
tâm huyết, nhiệt tình, có khả năng tập hợp tuổi trẻ và thực sự tiêu biểu trong ĐVTN.
Ba là, tăng cường công tác giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử của Đảng và
dân tộc, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên; chú trọng công tác giáo dục pháp
luật, giáo dục định hướng cho thanh niên có lối sống trong sáng, lành mạnh, tích cực
sáng tạo trong công tác, học tập, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, các
hoạt động thực tiễn… Đoàn phải là lực lượng quan trọng, chủ động tham gia tích cực
vào việc đào tạo bồi dưỡng và rèn luyện ĐVTN trong học tập, lao động và cuộc sống;
không ngừng rèn đức, luyện tài, lối sống, nhân cách, trở thành công dân hữu ích, thành
viên tốt trong gia đình, đoàn viên, sinh viên giỏi về chuyên môn, tươi sáng về tâm hồn
tại Trường học.
Bốn là, làm tốt công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị ngày
càng vững mạnh. Đoàn cần chủ động, tích cực tham mưu có hiệu quả cho Đảng ủy, Ban
giám hiệu về công tác thanh niên để góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong Nhà
trường. Chú trọng hơn nữa đến việc phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những Đoàn viên
ưu tú cho Đảng.
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