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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi ý tƣởng sáng tạo và triển khai “Công Sở Xanh”
----------Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở tại cuộc họp Giao ban Sở
tháng 7 năm 2020; Kế hoạch số 1141/KH-STTTT ngày 15/6/2020 của Sở Thông
tin và Truyền thông về triển khai tổ chức thực hiện Đề án Ngày Chủ Nhật Xanh.
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm
2020; Ban chấp hành Đoàn Cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế
hoạch tổ chức Hội thi ý tưởng sáng tạo và triển khai “Công Sở Xanh” với các
nội dung, cụ thể như sau:
I- MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên,
trong việc tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn sạch đẹp cơ quan, nơi làm việc.
2. Thông qua các hoạt động Đoàn tạo môi trường cho đoàn viên, thanh
niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên
sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khoẻ, có kỹ năng thực hành xã hội, nâng
cao ý thức bảo vệ môi trường.
3. Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng
hoạt động Đoàn; khẳng định vị trí, vai trò sức trẻ của tổ chức Đoàn trong cơ
quan đơn vị. Tập trung xây dựng các công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa
thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
4. Xây dựng “Công sở Xanh” trong các phòng làm việc, hành lang trong
tòa nhà cơ quan, chú trọng giữ gìn không gian xanh sạch sáng, đảm bảo toàn bộ
đoàn viên thanh niên tham gia.
II- NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Hình thức Hội thi ý tƣởng
a) Nội dung:
- Tổ chức, phát động cho toàn thể đoàn viên tham gia thiết kế ý tưởng xây
dựng Công sở Xanh trong các phòng làm việc, hành lang trong tòa nhà cơ quan.
- Mỗi Chi đoàn Cơ quan Sở phải có ít nhất 01 ý tưởng và Chi đoàn IOC
phải có ít nhất 02 ý tưởng tham dự. Khuyến khích làm theo nhóm và tham gia
dự thi càng nhiều ý tưởng phong phú, đa dạng.
b) Hình thức trình bày:
- Bản thuyết minh trình bày bằng Tiếng Việt, đánh máy trên khổ A4, cỡ
chữ 14, phông chữ Times New Roman, nội dung thuyết minh ý tưởng ngắn gọn
súc tích. (Không quá 2 trang giấy)
- Bài trình bày bằng file PowerPoint (Slide) hoặc Video Clip (nếu có)
1

- Sản phẩm mẫu kèm theo (nếu có).
c) Thời gian nộp ý tƣởng: Từ nay đến hết ngày 23/8/2020. (Nộp về mail
BCH Đoàn cơ sở: bchdoan@thuathienhue.gov.vn, sau đó 3 sản phẩm đạt nhất
mới vào vòng trình bày)
d) Giải thƣởng:
- Giải Nhất: 500.000 đồng + Giấy Chứng nhận của BCH Đoàn cơ sở
- Giải Nhì: 300.000 đồng + Giấy Chứng nhận của BCH Đoàn cơ sở
- Giải Ba: 100.000 đồng + Giấy Chứng nhận của BCH Đoàn cơ sở
Ý tưởng đạt Giải Nhất sẽ được đưa vào áp dụng thực hiện công trình
"Công sở Xanh”.
d) Thời gian công bố và trao giải: dự kiến từ ngày 24/8 đến ngày
28/8/2020
2. Triển khai xây dựng công trình "Công sở Xanh"
a) Nội dung thực hiện:
- Căn cứ trên ý tưởng đạt giải của Đoàn viên (Chi đoàn tham gia thực
hiện). BCH các Chi đoàn lấy đó làm mô hình thực hiện tại nơi làm việc của
mình.
- BCH các Chi đoàn phân công đoàn viên theo từng nhóm, phòng, tầng ...
chăm sóc cây xanh. Trên cơ sở đó, lấy làm một trong những tiêu chí đánh giá
đoàn viên quý, 6 tháng, năm; đề xuất với chuyên môn khi đánh giá CBCCVC thì
căn cứ một phần nhận xét, xếp loại của đoàn thanh niên.
b) Thời gian thực hiện:
- BCH các chi đoàn triển khai thực hiện cho đoàn viên chậm nhất sau 01
tuần công bố kết quả của các giải thưởng.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành phần Ban tổ chức
- Đ/c Đặng Xuân Tuấn Long, Bí thư Đoàn cơ sở: Trưởng ban
- Đ/c Võ Quang Huy, P.Bí thư Đoàn cơ sở: Phó ban trực
- Đ/c Hồ Văn Trọng, P.Bí thư Đoàn cơ sở: Phó ban
- Đ/c Hoàng Mạnh Tuấn, UVBCH ĐCS: Thành viên phụ trách tổ chức
- Đ/c Nguyễn Thị Quyên, UVBCH ĐCS: Thành viên phụ trách tài chính
- Đ/c Nguyễn Thị Bảo Chi, Phó Bí thư Chi đoàn CQ Sở: Thành viên
2. Thành phần Ban giám khảo
- Mời đại diện Đảng ủy - Ban giám đốc Sở
- Mời đại diện BCH Công đoàn
- Mời đại diện Hội Cựu chiến binh
- Mời đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở
- Mời đại diện lãnh đạo Trung tâm IOC
3. BCH Đoàn Cơ sở
- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các Chi đoàn trực thuộc tổ chức hoạt động
thanh niên năm 2020.
- UVBCH Đoàn cơ sở căn cứ trên nội dung chủ động triển khai các phần
việc theo phân công của BCH Đoàn cơ sở.
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- Tổng hợp kết quả, tham mưu công tác thi đua, khen thưởng, báo cáo định
kỳ, sơ - tổng kết với Đảng ủy - BGĐ Sở.
2. BCH các Chi đoàn trực thuộc
- Chủ động bám sát kế hoạch của Đoàn cơ sở, cử đoàn viên tham gia các
hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên theo Kế hoạch đã đề ra.
- Thực hiện chế độ báo cáo thông tin BCH Đoàn cơ sở theo đúng quy định
sau mỗi hoạt động của Chi đoàn, Đoàn cơ sở tổ chức.
- Đẩy mạnh công tác đưa tin tuyên truyền, truyền thông các hoạt động
Đoàn của Chi đoàn, Đoàn cơ sở đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở,
fanpage Đoàn thanh niên.
IV- KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kính đề nghị Giám đốc Sở, Giám đốc Trung tâm IOC xem xét, quan tâm
hỗ trợ một phần kinh phí để Đoàn Thanh niên tổ chức Hội thi đạt được hiệu quả
tốt.
(Chi tiết theo dự toán đính kèm)
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi ý tưởng sáng tạo và triển khai
“Công Sở Xanh” của Đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông. Đoàn viên các
Chi đoàn tích cực tham gia thực hiện. Trong quá trình thực hiện các hoạt động
và phong trào, nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị báo cáo BCH Đoàn cơ sở
để triển khai thuận lợi, hoàn thành kế hoạch đề ra./.
TM. BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƢ

Nơi nhận:
- Đảng ủy Sở - BGĐ Sở (b/c);
- BCH Công đoàn, Hội CCB Sở, Văn phòng
Sở, Trung tâm IOC;
- BCH ĐCS;
- BCH các Chi đoàn;
- Lưu ĐTN.

Đặng Xuân Tuấn Long
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