
THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH 
BCH ĐOÀN KHỐI DÂN - CHÍNH - ĐẢNG TP 

*** 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2022 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ 
Công trình thanh niên tiêu biểu cấp cơ sở năm 2022 
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Tên đơn vị Tên công trình Kết quả thực hiện 

Đoàn Sở Khoa 

học và Công 

nghệ Thành 

phố 

Diễn đàn nghiên 

cứu khoa học, 

phát triển công 

nghệ và Đổi mới 

sáng tạo 

1. Kết quả thực hiện: 
- Khảo sát thông tin về nhu cầu, nội dung xây dựng diễn đàn trong thanh niên Khối Dân - Chính - 

Đảng TP.HCM; 

- Xây dựng trang diễn đàn trực tuyến; 

- Thiết kế nội dung tổ chức, hoạt động và phối hợp giữa Viện Nghiên cứu Phát triển, Cục Thống kê 

thành phố; 

- Triển khai thực hiện: (1) Chọn đề bài; (2) Thúc đẩy nhóm chủ lực tham gia vào (vai trò như ban cố 

vấn); (3) Kết nối ý tưởng với các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà nước, nhà đầu tư; (4) Sở KH&CN 

đặt hàng giải quyết vấn đề. 

2. Kinh phí thực hiện: CTTN chủ yếu được thực hiện bởi công sức của các bạn đoàn viên của Đoàn 

Sở Khoa học và Công nghệ trong việc thu thập tư liệu, biên tập, thiết kế sản phẩm.  

3. Hiệu quả do CTTN mang lại:  

3.1. Cung cấp các nguồn số liệu: 
- Báo cáo tình hình kinh tế xã hội hàng tháng của Thành phố. Đây là nguồn số liệu quan trọng phục vụ 

cho lãnh đạo Thành phố, Sở Ban ngành ra các quyết định trong công tác quản lý, xây dựng kế hoạch 

phát triển Thành phố. 

- Các nguồn số liệu hợp pháp được Tổng Cục Thống kê, Cục Thống kê Thành phố công bố, cũng như 

các nguồn số liệu từ các cuộc điều tra do Cục Thống kê thực hiện. 

- Các nguồn dữ liệu khác thuộc Sở Khoa học Công nghệ, Viện Nghiên cứu và các đơn vị khác trong 



Khối. 

3.1. Cung cấp thông tin về tài liệu: 
- Các tài liệu về phương pháp, kỹ năng nghiên cứu khoa học: sẽ giúp cho các bạn đoàn viên có cách 

nhìn tổng quát về việc phát triển ý tưởng, sáng kiến thành đề tài nghiên cứu khoa học thực tiễn phục 

vụ cho Thành phố. 

- Thư viện các đề tài, đề án đã thực hiện. 

- Các văn bản pháp lý liên quan đến nghiên cứu khoa học. 

3.3. Hỗ trợ phát triển ý tưởng: 
- Nếu bạn có ý tưởng nào đó về lĩnh vực mình công tác nhưng chưa biết thực hiện như thế nào? Hãy 

chia sẽ nó cho diễn đàn, các bạn quản trị sẽ sàng lọc, đánh giá các ý tưởng này để tổ chức các buổi 

offline để tạo điều kiện cho các bạn tiếp xúc với chuyên gia trong lĩnh vực đó. Nếu xây dựng được đề 

tài nghiên cứu phục vụ cho Thành phố, sẽ có nguồn kinh phí hỗ trợ, nhân sự hỗ trợ để cùng bạn phát 

triển ý tưởng đó. 

- Nếu bạn thấy ý tưởng, đề tài nghiên cứu hay trên diễn đàn phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ của 

mình thì cũng có thể đăng lý tham gia vào nhóm nghiên cứu để phát triển thêm cho đề tài đó. 

3.4. Hỗ trợ các vấn đề khác: 
- Trong điều kiện thực tế của Cơ quan, đơn vị công tác nếu có những vấn đề cần giải quyết, cần 

nghiên cứu thì các bạn cũng có thể trao đổi với diễn đàn để có những chia sẻ thêm giải pháp giải 

quyết. 

- Là sân chơi bổ ích để kết nối các bạn đoàn viên có cùng sở thích, cùng lĩnh vực công tác nhằm chia 

sẻ kinh nghiệm, hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững. 

Đoàn BQL Khu 

Nông nghiệp 

công nghệ cao 

Thành phố 

Đồng hành cùng 

cán bộ Đoàn, 

Đoàn viên, thanh 

niên nâng cao kỹ 

năng nghiên cứu 

khoa học và 

nghiệp vụ công 

tác Đoàn 

1. Thời gian thực hiện: Từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2022.  

2.Địa điểm thực hiện: Hội trường Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao  

3. Kết quả:  
- Tổ chức các lớp học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu thực tế của đoàn viên 

thanh niên tại BQL Khu nông nghiệp Công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn và công tác Đoàn. 

- Đã tổ chức được 04 lớp tập huấn kỹ năng như sau : 

+ Lớp kỹ năng soạn thảo văn bản của Đoàn tổ chức ngày 23/3/2022 với sự tham gia của 27 đoàn viên 



thanh niên tại đơn vị 

+ Lớp kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch của Đoàn tổ chức ngày 03/6/2022 với sự tham gia của 

24 đoàn viên thanh niên tại đơn vị 

+ Lớp kỹ năng viết thuyết minh nghiên cứu khoa học tổ chức ngày 05/8/2022 với sự tham gia của 35 

đoàn viên thanh niên tại đơn vị 

+ Lớp kỹ năng xử lý số liệu trong nghiên cứu khoa học tổ chức ngày 31/8/2022 với sự tham gia của 32 

đoàn viên thanh niên tại đơn vị 

+ Lớp kỹ năng viết báo cáo khoa học dự kiến tổ chức ngày 04/10/2022 

4. Kinh phí: Không có  

5. Hiệu quả:  
- Phát huy tính xung kích của đoàn viên tại đơn vị khi đảm nhận đứng lớp tập huấn để truyền đạt kiến 

thức của mình đã được tích lũy trong quá trình công tác tại đơn vị. 

- Cung cấp được các kiến thức mới nhất cho cán bộ Đoàn, Đoàn viên, thanh niên nâng cao kỹ năng 

nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ công tác Đoàn 

- Thông qua hoạt tập huấn phần nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ đoàn viên, thanh 

niên; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn và công tác Đoàn. 

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHỐI 

 


