BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
CỦA BCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN&QT SONADEZI
NHIỆM KỲ 2009-2011
Kính thưa quý vị đại biểu:
BCH đoàn trường Cao đẳng CN&QT Sonadezi nhiệm kỳ 2009-2011 nhận nhiệm
vụ từ 3 năm 2009, cơ cấu gồm 13 đồng chí, gồm 5 đồng chí là giáo viên và 8 đồng
chí là HSSV.
Nhiệm kỳ II được sự chỉ đạo của Tỉnh Đoàn Đồng Nai, sự quan tâm của cấp ủy,
BGH, Công Đoàn, giáo viên chủ nhiệm, sự năng động hăng say của BCH Đoàn đã thực
hiện và hoàn thành tốt các phong trào do Đoàn cấp trên và nhà trường đề ra. Với những
thành quả đạt được và những mặt còn tồn đọng lại. Hôm nay BCH Đoàn Nhiệm kỳ
2009-2011 xin tự kiểm điểm trước Đại Hội về các ưu khuyết điểm. Từ đó rút ra những
kinh nghiệm để hoạt đọng phong trào Đoàn ngày một tốt hơn.
I. THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN :
1. Thuận lợi:
- Trong suốt nhiệm kỳ đã triển khai và thực hiện các phong trào: “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “ Pháp luật với thanh niên”, “ Sinh viên 5 tốt”…,
đến toàn thể đoàn viên SVHV trong toàn trường, giúp ĐVTN xác định được ngành
nghề học tập, định hướng phát triển, thực hiện tốt phong trào “Dạy tốt- Học tốt”.
- Học tốt: Học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp:
+ Phải có kiến thức vững vàng để rèn luyện tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp.
+ Rèn luyện đạo đức và kỹ năng giao tiếp
+ Phấn đấu điểm rèn luyện trong học tập
- Nổi bật là “Phong trào hiến máu nhân đạo” đây là một công tác giáo dục rèn luyện
tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người hoạn nạn, khó khăn
- Các đoàn khoa được thành lập, đây cũng là bước đầu đổi mới giúp sinh viên bám sát
các hoạt động và phong trào do Đoàn trường phát động đến các đoàn khoa.
- Các phong trào do Tỉnh đoàn tổ chức – Đoàn trường đề ra: Các ĐVTN đều tham gia
nhiệt tình, tích cực sôi nổi luôn đạt các thành tích cao.
- Mỗi năm làm tốt công tác chuyển sinh hoạt Đoàn, lập hồ sơ tiếp nhận ĐVTN khóa
mới vào.
2. Khó khăn:
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- BCH Đoàn trường luôn có biến động về nhân sự:
+ Đầu nhiệm kỳ 13 đồng chí (05 GV, 08 HS).
+ Năm học 2010 - 2011 đã tốt nghiệp ra trường 08 học sinh, Bí thư xin rút tên do
việc gia đình, 01 phó bí thư xin rút tên vì lý do riêng, 02 UVBTV tốt nghiệp ra trường.
II. ƯU ĐIỂM – HẠN CHẾ :
1. ƯU ĐIỂM
- Trong suốt nghiệm kỳ vừa qua BCH Đoàn trường với nhiệm vụ chỉ đạo phong
trì và phát huy được vai trò hoạt động của đoàn.
- Một số đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn Trường nhiệt tình, năng nổ với
công việc.
- Tập thể có tinh thần trách nhiệm cao.
- Năng động, sang tạo trong việc triển khai thực hiện các chương trình do Tỉnh
Đoàn phát động đồng thời cũng đưa ra nhiều phong trào thiết thực cho Đoàn viên
sinh viên.
2. HẠN CHẾ
- Các đồng chí trong BCH đều kiêm nhiệm nhiều công tác chưa phát huy cao
được tính thanh niên trong hoạt động Đoàn.
- Các đồng chí trong BCH hầu như chưa được đào tạo về nghiệp vụ, chưa có
- Các thành viên trong BCH chưa liên kết chặt chẽ, một số uỷ viên chưa phát huy
hết vai trò của mình trong các hoạt động.
- Chương trình học chủ yếu là học sinh sinh viên đi thực tập – thực tế do đó thời
gian tham gia một số phong trào do Tỉnh đoàn phát động cũng như các hình thức
phong trào hoạt động trong Đoàn trường còn hạn chế.
- BCH Đoàn hoạt động chủ yếu do một số cán bộ Đoàn nhiệt tình, song bên cạnh
đó vẫn còn một số ít chưa thật sự năng động sáng tạo để phát huy hết vai trò của
mình trong hoạt động phong trào.
- Một số hoạt động phong trào tuy sôi nổi, thu hút hầu hết ĐVTN trong trường,
nhưng chưa được duy trì thường xuyên thường tập trung vào những ngày lễ lớn.
III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
- Từ các ưu điểm, thuận lợi và các mặt hạn chế nêu trên, BCH Đoàn rút ra từ một số
bài học kinh nghiệm sau:
- Phải đi sâu, đi sát đến từng ĐVTN để nắm bắt được từng tâm tư nguyện vọng của
ĐVTN nhằm đưa hoạt động Đoàn vào mục đích thiết thực và có hiệu quả.
- Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Cần phải quan tâm và tăng cường sinh
hoạt, đổi mới hình thức sinh hoạt để ĐVTN nhận thức sâu rộng hơn, tránh được những
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ảnh hưởng không tốt do môi trường bên ngoài tác động làm giảm sự nhiệt tình trong
ĐVTN.
- BCH Đoàn cần chú ý đến nhân sự cho phù hợp trong 1 nhiệm kỳ để không có sự
biến động trong mỗi năm.
- BCH Đoàn phải đẩy mạnh phong trào giao lưu với các Đoàn cơ sở Trường bạn để
học tập và trao đổi kinh nghiệm về công tác đoàn giữa các Trường Đại học và Cao đẳng
trong tỉnh để thấy mặt mạnh và mặt hạn chế của mình.
- BCH cùng với ĐVTN Trường Cao Đẳng CN&QT Sonadezi luôn cố gắng phấn
đấu để đưa phong trào Đoàn trường là “Cơ sở Đoàn vững mạnh”.
Trên đây là những ưu khuyết điểm của BCH Đoàn nhiệm kỳ qua, còn gì thiếu sót rất
mong Đại Hội đóng góp ý kiến cho BCH Đoàn trường tiếp tục sửa đổi để hoạt động
phong trào Đoàn nhiệm kỳ tới được hoàn thiện hơn.

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG
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