
Tuổi trẻ trường thpt số 1 quảng trạch 
phát huy truyền thống 

vươn tới tương lai 
 
 Tuổi trẻ trường THPT số 1 Quảng Trạch là một lực lượng hùng hậu, có sức 
khoẻ, trí tuệ, ước mơ, có tiềm năng sáng tạo, là nguồn nhân lực hùng hậu góp phần 
quan trong vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường và phong trào 
Đoàn toàn huyện. Đến nay, toàn trường có : 2017 học sinh, trong đó có 1930 Đoàn 
viên ( khối 12: 618 đồng chí; khối 11: 615 đồng chí;  khối 10: 694 đồng chí). Tổng 
số đoàn viên nữ  là 1197 đồng chí. Tổng số chi đoàn : 47 (46 Chi đoàn Học sinh và 1 
Chi đoàn Giáo viên). Có 16 Đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn. 
  Ngay từ đầu năm, Đoàn trường đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện 
giúp đở của cấp uỷ Đảng, Ban giám hiệu, được sự phối hợp chặt chẻ của các tổ 
chức đoàn thể và hội đồng sư phạm, Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp tục lấy Đoàn 
trường làm trọng tâm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của công tác 
đoàn và phong trào thanh niên huyện nhà. Chi đoàn giáo viên làm nồng cốt cho các 
hoạt động của Đoàn trường được bổ sung thêm lực lượng, bao gồm các Đoàn viên 
trẻ, có chuyên môn vững vàng, nhiệt tình trong giảng dạy và hoạt động Đoàn. Các 
chi đoàn đã tổ chức đại hội đúng quy trình, lựa chọn những đồng chí có năng lực, 
trách nhiệm vào BCH các chi đoàn. Đây chính là chiếc cầu nối quan trọng trong 
hoạt động giữa Đoàn trường với Đoàn viên Thanh niên. 
 Do điều kiện về cơ sở vật chất, trường  phải học 2 ca nên rất khó khăn trong 
hội họp và sinh hoạt, đại đa số các hoạt động đều tổ chức vào ban đêm và ngày chủ 
nhật hay tiết 5 - 6, nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn, nhà xa trường đi lại vất vả 
nên ảnh hưởng đến học tập và hoạt động, chất lượng đầu vào của đoàn viên thanh 
niên không cao và không đồng đều sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động. 
Mặt trái cơ chế thị trường vẫn còn tác động và ảnh hưởng tới 1 số đoàn viên thanh 
niên, ý thức vươn lên ở 1 số ĐVTN chưa cao, chưa xác định đúng động cơ, thái độ 
trong học tập và rèn luyện. Đội ngũ cán bộ Đoàn chưa đồng đều, chủ yếu là kiêm 
nhiệm, chưa được tham gia nhều các đợt tập huấn nghiệp vụ cũng là trở ngại lớn 
trong việc tổ chức các hoạt động. 
 Năm học 2008 - 2009 diễn ra trong không khí thi đua của tuổi trẻ toàn huyện 
tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đoàn toàn huyện lần thứ XVII, ẹaùi hoọi ẹoaứn toaứn tổnh laàn thửự XIII, 
ẹaùi hoọi ẹoaứn toaứn quoỏc laàn thửự IX; năm diễn ra Đại hội đại biểu Hội sinh 
viên Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII. Năm tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu 
quả cuộc vận động " Tuổi trẻ học đường học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh". Thực hiện chủ đề năm học � Năm nâng cao chất lượng tổ chức 
Đoàn trong các trường học�. Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua, chủ động, 
sáng tạo trong học tập, rèn luyện. Thực hiện hiệu quả cuộc vận động " hai không" 
với 4 nội dung, thực hiện tinh thần chỉ đạo của Sở GD - ĐT Quảng Bình với tư 
tưởng chỉ đạo là  " Kĩ cương nề nếp, chất lượng và hiệu quả" . Năm học triển khai 
phong trào ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học, nâng cao chất lượng, � xây 
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực�. Đẩy mạnh hoạt động tình nguyện 
vì cuộc sống cộng đồng, vì thanh thiếu nhi nghèo vượt khó, nâng cao chất lượng 
hoạt động các chi đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp Thanh niên nhằm xây 
dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà trường vững mạnh. 



 Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp 
phần xây dựng lớp học sinh có lối sống đẹp, có lý tưởng, có lòng yêu nước, có bản 
lĩnh văn hoá của con người Việt Nam. Tổ chức cho ĐVTN thực hiện giai đoạn hai 
của cuộc vận động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng từ  �học tâp� 
sang “làm theo� trong ĐVTN, tổ chức 6 diễn đàn " Làm theo lời Bác " và 1 buổi 
chiếu phim với chủ đề " Chân dung một con người". Xây dựng" Tủ sách thanh 
niên làm theo lời Bác" với 135 tác phẩm, có 46 chi đoàn�ay dựng "Nhật kí làm 
theo lời Bác". Nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi đoàn, đoàn viên thực hiện nội 
dung �5 xây, 5 chống� và �3 trách nhiệm� tạo cho ĐVTN thói quen tự phê bình 
và phê bình trong tập thể. ĐVTN có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tình 
nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tinh thần lao động cần cù, năng động, sáng tạo, 
hình thành tác phong công nghiệp; thái độ học tập say mê, nghiêm túc, làm việc gì 
cũng phải học, học suốt đời, tiến quân vào KHCN; ý thức tiết kiệm, tiêu dùng đúng 
khả năng; ý thức công dân, thói quen ứng xử văn hoá, ý thức chấp hành pháp luật, 
tôn trọng, bảo vệ lẽ phải và công bằng, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình 
và x� hội. 
 Để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức 
chính trị. Đoàn trường đã tổ chức 5 buổi tuyên truyền về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, 
12 buổi phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, 7 buổi học tập 
6 bài học lý luận chính trị thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, các giờ ngoại khoá, 
các hoạt động GDNGLL. Triển khai 3 buổi học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn 
huyện lần thứ  XVII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII và Đại hội 
Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đoàn trường và các chi đoàn nhiệm 
kì 2008 - 2009 bằng các cuộc phát động, các phong trào thi đua học tập, rèn luyện 
theo các chủ đề, chủ điểm hàng tháng. Coi trọng ý thức tự giác, tích cực trong 
“môi trường học tập thân thiện�. 
 Để dẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho ĐVTN. Đoàn trường đã  
chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài xã 
hội tổ chức giáo dục truyền thống của dân tộc, truyền thống quê hương, truyền 
thống anh Bộ đội cụ Hồ. Đoàn trường đã tổ chức 1 buổi toạ đàm nhân ngày 20/10, 
tổ chức 2 buổi hội diễn văn nghệ cấp trường nhân ngày 20/11, 3 buổi gặp mặt , tặng 
quà nhân dịp 22/12. Đoàn trường đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống 
cách mạng của Đảng, Đoàn, của dân tộc thông qua việc tổ chức kĩ niệm các ngày lề 
lớn trong năm. Giáo dục ý thức chấp hành kĩ cương nề nếp, ý thức tiết kiệm chống 
l�ng phí, lối sống trung thực, lành mạnh. Chống các biểu hiện tiêu cực, vi phạm 
nhân cách, đạo đức và những nét văn hoá của truyền thống dân tộc. 
 Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy định của nhà trường, tổ 
chức các diễn đàn như " Thanh niên sống đẹp" xây dựng nếp sống văn hoá làm 
cho ĐVTN có lối sống lành mạnh, trung thực,  ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng tập 
thể, lễ phép với thầy cô giáo. Tổ chức cho ĐVTN 4 buổi học tập các Luật, Bộ luật 
có liên quan như Luật giáo dục, Luật Thanh niên, Luật giao thông đường bộ, Luật 
Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hôn nhân - Gia đình... Kết quả: Đội tuyển đoàn 
trường đạt giải nhất hội thi "Tuổi trẻ nói không với TNXH, ma tuý, HIV/AIDS", 
tham gia sáng tác ảnh, tranh về ATGT năm 2008 với 250 bức tranh, 45 bức ảnh 
phản ánh sinh động các hoạt động ATGT trên địa bàn toàn tỉnh. 
 Dạy, học là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn và ĐVTN trong toàn 
trường. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động " hai không " với 4 nội dung của ngành 
giáo dục. Trên tinh thần chỉ đạo " Kĩ cương nề nếp và chất lượng". Hưởng ứng và 
thực hiện phong trào "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực�. Đoàn 



trường đã xây dựng các chương trình hành động thiết thực nhằm nâng cao chất 
lượng học tập của ĐVTN, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của nhà 
trường trong năm học mới.  Đoàn trường tổ chức tuyên truyền để ĐVTN nhận 
thức rõ nhiệm vụ chính trị của bản thân, chủ động trong học tập, nghiên cứu khoa 
học, tích cực tham gia các cuộc thi sáng tạo, thi Olimpic, tiếp tục duy trì và nâng 
cao chất lượng 7  CLB môn học,  tổ chức các 3 buổi hội thảo, hội nghị về đổi mới 
phương pháp dạy học cho ĐVTN. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động �Vì TTN 
nghèo vượt khó, xây dựng được hơn 12 triệu đồng trong cả năm học, duy trì 32 
buổi tình nguyện tại chổ làm tổng vệ sinh trường lớp và khu dân cư. Đoàn trường 
đ� tổ chức cho ĐVTN kí cam kết hưởng ứng và thực hiện cuộc vận động � hai 
không� của ngành giáo dục, xây dựng �trường học thân thiện, học sinh tích cực� 
với 2017 ĐVTN tham gia. Tích cực tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tuyên 
truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, các hoạt động giữ gìn ATGT, phòng 
chống các tệ nạn x� hội... Đoàn viên giáo viên tích cực ứng dụng CNTT vào quản 
lý và dạy học, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác và chất 
lượng chuyên môn nghiệp vụ, phát triển công tác Đoàn. Có 14 tiết dạy do ĐV chi 
đoàn giáo viên thực hiện bằng phương pháp điện tử đạt kết quả tố. Tổ chức 5 buổi 
tuyên truyền nâng cao nhận thức của ĐVTN về những cơ hội và thách thức trong 
hội nhập, tạo môi trường tốt để ĐVTN sáng tạo, giao lưu, nâng cao trình độ ngoại 
ngữ và tin học, phát triển kĩ năng giao tiếp xã hội, chủ động, tự tin trong hội nhập 
quốc tế. Tuyên truyền 2 buổi vận động ĐVTN đề cử di sản thiên nhiên thế giới, tổ 
chức 6 cuộc thi "Rung chuông vàng" cấp trường thu hút đông đảo ĐVTN tham 
gia. Vận động các nguồn lực xây dựng  các nguồn quỹ " khuyến học, khuyến tài", 
"tài năng trẻ", phát động nhiều hình thức gây quỹ như "Thu gom giấy vụn, đổi 
sách báo", ... hỗ trợ, giúp đở 17 học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức 
và phối hợp với BCĐ hoạt động giáo dục hướng nghiệp nhằm tư vấn nghề nghiệp 
cho đoàn viên cuối khoá, giúp đở ĐVTN trong việc chọn nghề phù hợp với năng 
lực, sở trường, trình độ của bản thân cũng như của nhu cầu xã hội, tham mưu và 
xây dựng trung tâm hổ trợ cho đoàn viên học sinh. Mỗi chi đoàn xây dựng một đội 
văn nghệ xung kích có ít nhất 2 tiết mục, mỗi môn thể thao đều có vận động viên 
tham gia tập luyện. Đoàn trường phối hợp với tổ TD - GDQP thành lập các đội 
tuyển theo sở thích, lên kế hoạch tập luyện để tham gia các giải thi đấu do đoàn cấp 
trên tổ chức. Trong học kì 1 - năm học 2008 - 2009, đã tổ chức 8 trận bóng đá, 22 
trận bóng chuyền, đạt giải nhất giải bóng chuyền CNVC LĐ khu vực 4, giải 3 giải 
bóng chuyền CNVC lao động ngành GD - ĐT. Tổ chức  2 buổi diễn văn nghệ cấp 
trường với 90 tiết mục tham gia, 32 tiết mục tham gia diễn trong các hoạt động lớn 
do huyện, trường tổ chức,  CLB �Quà tặng âm nhạc� tiếp tục hoạt động tốt đ� 
nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho ĐVTN. Đoàn trường tổ chức 6 buổi bồi 
dưỡng kĩ năng nghiệp vụ cho ĐVTN, tổ chức các hoạt động tập thể trong các giờ ra 
chơi với tinh thần �trường học thân thiện, học sinh tích cực� , tạo cơ hội giao tiếp, 
kĩ năng làm việc theo nhóm, tổ chức thêm CLB tư vấn về tâm lý giới tính, chăm sóc 
SKSS vị thành niên theo mô hình �góc thân thiện�.  
Đoàn trường đ� triển khai chương trình rèn luyện ĐV từ đầu năm học, nâng cao 
chất lượng ĐV và đề án xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh. Cải tiến hình thức sinh 
hoạt Đoàn nhằm thu hút ĐVTN các chi Đoàn mỗi tháng sinh  hoạt 2 lần. Ban chấp 
hành Đoàn trường 2 tháng 1lần, ban thường vụ 1 tháng 1 lần, phân loại Đoàn viên 
hàng tháng, cuối kì chính xác, đúng yêu cầu đề ra. Thường xuyên bồi dưỡng và 
giúp đỡ Thanh niên tiêu biểu ở các Chi đoàn, tạo điều kiện cho họ phấn đấu trở 
thành Đoàn viên. Tham gia đóng góp ý kiến cho Đảng, giới thiệu Đoàn viên ưu tú 



để chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng. Hết HK1 có 4 đồng chí được kết nạp và 2  đ/c 
được đi dự học lớp đối tượng Đảng.  
 Với những kết quả đã đạt được, dưới sự lảnh đạo của cấp uỷ Đảng, BGH, sự 
chỉ đạo trực tiếp của thường vụ huyện đoàn Quảng Trạch và sự phối hợp của các 
tổ chức đoàn thể trong và ngoài trường, với tinh thần phơi phới của tuổi trẻ, một 
niềm hi vọng tràn trể về tương lai xán lạn của tuổi trẻ trường THPT Số 1 Quảng 
Trạch 
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