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Thực hiện lời Bác Hồ dạy “Vì lợi ích mƣời năm trồng cây, vì lợi ích trăm 

năm trồng người, với mục đích tổ chức các hoạt động thiết thực hướng đến Hội 

nghị công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố giai đoạn 2018 – 

2022”. Trong thời gian qua, đội viên thiếu nhi Phú Nhuận đã tích cực tham gia 

chương trình “Rèn luyện Đội viên” do Hội đồng Đội Trung Ương và Thành phố 

phát động. 

Có thể nhận thấy rằng chương trình “Rèn luyện Đội viên” luôn là công tác 

được quan tâm và được triển khai thường xuyên. Chương trình đã góp phần giáo 

dục cho các em về những kiến thức về truyền thống lịch sử dân tộc; truyền thống 

của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh; kiến thức về môi 

trường, sức khỏe, thể dục thể thao, giao thông, kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng 

đội viên và những vấn đề quốc tế. 

Song song với những lợi ích mà chương trình mang lại, vẫn còn đó những 

tồn tại, những khó khăn, bất cập, qua các bài học kinh nghiệm thực tiễn, Hội đồng 

Đội quận Phú Nhuận xác định rõ tầm quan trọng, phương hướng, mục tiêu cụ thể 

để thực hiện chương trình rèn luyện Đội viên phù hợp với đặc thù của đơn vị trong 

thời gian tới, cụ thể như sau: 
 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH GIAI ĐOẠN 2013 – 2017: 
 

Trong những năm đầu của giai đoạn, công tác triển khai và thực hiện 

Chương trình Rèn luyện Đội viên trên địa bàn quận Phú Nhuận mặc dù vẫn đảm 

bảo theo hướng dẫn thực hiện của Hội đồng Đội Trung Ương, Hội đồng Đội Thành 

phố nhưng vẫn chưa tìm được giải pháp cụ thể để triển khai và đánh giá hiệu quả 

thực hiện chương trình theo đặc thù của địa phương, dẫn đến công tác tổng hợp số 

liệu liên quan đến việc đăng ký và tổng hợp kết quả rèn luyện của đội viên toàn 

quận còn chưa thực chất, nhiều con số không đảm bảo tính chính xác và không có 

minh chứng cho kết quả đánh giá. 

Trên cơ sở nhận định của Ban Thường vụ Thành Đoàn, Hội đồng Đội Thành 

phố về những nội dung cần lưu ý trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi quận 

nhà năm học 2015 – 2016, và nhu cầu nhất thiết cần phải có một giải pháp triển 



 

 

khai thực hiện chương trình Rèn luyện Đội viên phù hợp với điều kiện của quận 

nhà, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Quận Đoàn, Hội đồng đội quận đã triển 

khai “Phiếu công nhận thực hiện chƣơng trình rèn luyện Đội viên” (Kế hoạch 

số 27 – KH/ HĐĐ ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng Đội quận) đã góp phần 

nâng cao chất lượng và kết quả thực hiện chương trình rèn luyện Đội viên đạt 

những kết quả cụ thể như sau: 

 1. Mẫu “Phiếu công nhận thực hiện chương trình rèn luyện Đội viên”: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Mặt trước Phiếu công nhận thực hiện chương trình Rèn luyện Đội viên 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Mặt sau Phiếu công nhận thực hiện chương trình Rèn luyện Đội viên 



 

 2. Đối tượng, hình thức áp dụng và phạm vi triển khai: 

 - Đối tượng: tất cả đội viên đang học tập, sinh hoạt tại 19 liên đội trường 

tiểu học, trung học cơ sở thuộc quận. 

 - Hình thức: mỗi em đội viên tự trang bị 1 phiếu công nhận có giá trị sử 

dụng lâu dài trong 5 năm học liền kề (từ khi kết nạp Đội đến khi trưởng thành Đội) 

và được lưu giữ trong học bạ qua các năm học. 

 - Phạm vi: địa bàn quận Phú Nhuận và các quận lân cận trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

 

 3. Biện pháp thực hiện: mẫu phiếu được ban hành và triển khai đồng bộ 

trong các liên đội như sau: 

 - Mỗi đội viên tự trang bị 1 “Phiếu công nhận thực hiện chương trình rèn 

luyện Đội viên” và lưu giữ hằng năm đến khi được trưởng thành đội. 

 - Tổng phụ trách Đội hướng dẫn đội viên điền đầy đủ thông tin theo yêu 

cầu, phối hợp với phụ trách chi, ban chỉ huy chi đội, ban chỉ huy liên đội và các tổ 

bộ môn tạo điều kiện cho đội viên rèn luyện, sau đó tham mưu tiến hành kiểm tra, 

đánh giá việc thực hiện chương trình và tổ chức công nhận cho các em.“Phiếu 

công nhận thực hiện chương trình rèn luyện Đội viên” có đầy đủ thông tin và 

được xác nhận hàng năm của Hội đồng Đội quận có giá trị minh chứng và là cơ sở 

để Hội đồng Đội quận xem xét, giới thiệu các điển hình đội viên, thiếu nhi tiêu 

biểu và công nhận danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ các cấp (căn cứ Hướng dẫn của 

Hội đồng Đội thành phố Hồ Chí Minh). 

 4. Quy trình: 

 - Chương trình Rèn luyện Đội viên được thực hiện liên tục bắt đầu từ sau 

thời điểm kết nạp đội đến thời điểm trưởng thành đội của từng em đội viên. 

 - Quy trình hàng năm: 
(1)

 Đăng ký thực hiện từ đầu năm học → 
(2)

 thực 

hiện Rèn luyện Đội viên theo bậc rèn luyện, chuyên hiệu và hạng đăng ký → 
(3)

 

kiểm tra, đánh giá → 
(4)

 cập nhật trên phiếu rèn luyện (theo cột dọc ứng với năm 

học) → 
(5)

 Tổng phụ trách Đội xác nhận trên phiếu rèn luyện → 
(6)

 Hoàn tất hồ sơ 

đề nghị công nhận gửi về Hội đồng Đội quận → 
(7)

 Hội đồng Đội quận tiến hành 

rà soát, công nhận và gửi lại phiếu công nhận cho liên đội → 
(8)

 Liên đội tổ chức 

Lễ công nhận tại cơ sở. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Mặt trước phiếu phiếu công nhận được các em điền đầy đủ thông tin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2. Mặt trong phiếu phiếu công nhận đã được xác nhận công nhận hoàn thành. 



 

 

5. Cơ chế kiểm tra – đánh giá – công nhận: 

- Chương trình có sự kiểm tra, đánh giá về chuyển biến nhận thức, kết quả 

học tập kiến thức – rèn luyện kỹ năng, tác phong – thái độ trong mọi lĩnh vực đội 

viên (thông qua Tổng phụ trách Đội, phụ trách chi và Ban Chỉ huy liên đội). 

- Công tác kiểm tra, đánh giá đƣợc tổ chức định kỳ (một số trường hợp có 

thể tổ chức kiểm tra và đánh giá lại) thông qua các buổi kiểm tra của Hội đồng Đội 

quận (học kỳ I và cuối năm học). 

- Tất cả các “Phiếu công nhận thực hiện chương trình rèn luyện Đội 

viên” của các em có tên trong danh sách đề nghị, có đóng dấu (Ký hiệu) các 

chuyên hiệu đạt được trong năm, có xác nhận của Tổng phụ trách Đội (ký tên) và 

xác nhận của Hội Đồng Đội quận (ký tên, đóng dấu). 

- Đối với những em đề nghị công nhận chuyên hiệu hạng I, hạng II theo bậc 

phải có minh chứng kèm theo như bản photo các loại giấy khen, bằng khen, giấy 

chứng nhận, tuyên duơng, thành tích học tập đính kèm theo hồ sơ thị sẽ do Hội 

đồng Đội quận công nhận. 

 

6. Tổ chức lễ công nhận chuyên hiệu đội viên:  

Các liên đội tiến hành tổ chức lễ công nhận chuyên hiệu đội viên tại liên đội 

lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Đội, sinh hoạt dƣới cờ và khen thƣởng động 

viên các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tốt. 

 

7. Kết quả triển khai thực hiện trong giai đoạn 2013 – 2017: 

7.1. Công tác tổ chức thực hiện: 

- Được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Thường vụ quận Đoàn, Phòng Giáo 

dục và đào tạo Quận, trong năm học 2016 – 2017, 2017 – 2018, Hội Đồng Đội đã 

hoàn tất công tác triển khai thực hiện “Phiếu công nhận thực hiện chương trình 

rèn luyện Đội viên” cho 19 liên đội trên địa bàn. 

- Được Cấp ủy – Ban giám hiệu các trường tiểu học và Trung học cơ sở 

đồng thuận và tạo điều kiện hỗ trợ trong công tác triển khai và thực hiện các 

chuyên hiệu tại đơn vị. 

 

7.2. Kết quả tổ chức thực hiện: đã tiến hành triển khai 11.500 “Phiếu công 

nhận thực hiện chương trình rèn luyện Đội viên” cho 19 liên đội, trong đó: 

+ 12 trường Tiểu học: 4,263 

+ 07 trường Trung học cơ sở: 7,237 

+ Công nhận 3 chuyên hiệu: 20,538 

+ Công nhận 4 chuyên hiệu: 7,186 

+ Công nhận 5 chuyên hiệu: 255 



 

 

+ Công nhận trên 5 chuyên hiệu: 179 

+ Công nhận Hạng I: 2,430 

+ Công nhận Hạng II: 9,582 

+ Công nhận Hạng III: 63,099 
 

 - Hoạt động nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Cấp ủy – Ban giám 

hiệu, quý phụ huynh các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quận. 

 - Các em đội viên, các liên đội được chủ động, linh hoạt đăng ký chương 

trình rèn luyện lồng ghép của các hạng thuộc các bậc, phát huy tinh thần tự học 

tập, tự rèn luyện và tự do sáng tạo trong đội viên, học sinh. 

 - Công tác triển khai chương trình theo hình thức phiếu công nhận đã trở 

thành giải pháp hiệu quả của đơn vị, tạo đƣợc sự đồng bộ, chặt chẽ hơn trong 

công tác kiểm tra, đánh giá. 

 - Tuy nhiên, giải pháp vẫn chưa khắc phục được một số vấn đề như: đội 

viên đăng ký rèn luyện, kiểm tra công nhận chuyên hiệu phải theo lứa tuổi, khối 

lớp và thứ hạng quy định; Đội viên phải hoàn thành từng hạng rèn luyện các 

chuyên hiệu theo thứ tự: hạng ba, hạng nhì, hạng nhất mà không được đăng ký 

vượt hạng hoặc bỏ hạng; các em đội viên sau khi hoàn thành chương trình rèn 

luyện đội viên 5 năm học và trưởng thành Đội thì giá trị của phiếu công nhận, 

quá trình rèn luyện tốt vẫn chưa có quy định quy đổi hoặc khen thưởng tương 

xứng. 

 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI 

VIÊN GIAI ĐOẠN 2018 – 2022: 

Tiếp tục phát huy hiệu quả đạt được và khắc phục những hạn chế của giai 

 đoạn trước, Hội đồng đội quận sẽ tiếp tục triển khai “Phiếu công nhận thựchiện 

chương trình rèn luyện Đội viên” (Kế hoạch số 27 – KH/ HĐĐ ngày 10 tháng 4 

năm 2017 của Hội đồng Đội quận) và ban hành Hướng dẫn thực hiện “Phiếu công 

nhận thực hiện chương trình rèn luyện Đội viên” giai đoạn 2018 – 2022, trong 

đó có bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung góp phần nâng cao chất lượng và kết quả 

thực hiện chương trình rèn luyện Đội viên, cụ thể như sau: 

1. Mẫu “Phiếu công nhận thực hiện chương trình rèn luyện Đội 

viên”: 

 - Tiếp tục sử dụng mẫu phiếu đã ban hành năm học 2016 – 2017. 

 - Thiết kế thống nhất và ban hành đồng bộ “Bộ dấu ký hiệu” công nhận các 

hạng rèn luyện của chuyên hiệu: 

+ Hạng Nhất: (ngôi sao vàng) 

+ Hạng Nhì: (khăn quàng đỏ) 

+ Hạng Ba: (huy hiệu Đội) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hình thức kiểm tra, công nhận: 

- Đối với cơ sở: các liên đội chủ động đa dạng hình thức công nhận, xây 

dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động rèn luyện, kiểm tra đánh giá gắn với chuyên 

môn và tranh thủ lịch hoạt động của nhà trường. 

- Đối với Hội đồng Đội quận: 

+ Chỉ đạo 100% các liên đội tổ chức ngày hội kỹ năng thực hành xã hội (có 

sự giám sát của Hội đồng Đội quận) để tổ chức kiểm tra, công nhận các chuyên 

hiệu rèn luyện đội viên hạng Ba tại cơ sở thông qua hình thức di chuyển và vượt 

qua các trạm thử thách có chủ đề gắn với tên các chuyên hiệu rèn luyện của Đội 

viên, trong đó có 2 quy định mang tính chất bắt buộc là mỗi ngày hội thực hiện 

kiểm tra và công nhận ít nhất 5 chuyên hiệu và đảm bảo trên 95% đội viên tham 

gia. “Phiếu công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện Đội viên” được xem như 

một phiếu thông hành hoặc đính kèm cùng phiếu thông hành do cơ sở thiết kế 

riêng, và các em được đóng dấu hoàn thành chuyên hiệu (dấu hình huy hiệu Đội) 

ngay tại trạm. Đối với các cá nhân hoàn thành xuất sắc, đạt thành tích cao trong 

ngày hội và được trao giấy khen ở các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích sẽ được 

Hội đồng Đội quận công nhận ở các mức hạng Nhì, hạng Nhất ngay trong ngày hội 

do liên đội tổ chức. 



 + Công nhận chuyên hiệu hạng Nhất, hạng Nhì theo bậc đối với các em đội 

viên thông qua các minh chứng kèm theo công văn, danh sách đề nghị như bản 

photo các loại giấy khen, bằng khen, huy chương, giấy chứng nhận, tuyên dương, 

thành tích học tập có xác nhận của Ban giám hiệu nhà trường. 

 + Định kỳ tổ chức Ngày hội – Olympic công nhận 11 chuyên hiệu Rèn luyện 

Đội viên để công nhận hạng Nhất, hạng Nhì theo các bậc rèn luyện. 

 

3. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới: giải pháp trong giai 

đoạn 2018 – 2022 được bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung có thể khắc phục 

một số mặt còn hạn chế, từ đó xác định chỉ tiêu phấn đấu để thực hiện chương 

trình ngày càng hiệu quả hơn: 

- Phấn đấu trên 95% đội viên tham gia rèn luyện và được công nhận hoàn 

thành trên 50% các chuyên hiệu rèn luyện đội viên theo quy định hằng năm. 

- Trong giai đoạn, phấn đấu tỉ lệ các chuyên hiệu hạng I, hạng II được 

công nhận hằng năm tăng ít nhất 0,5 lần so với năm trước. 

- 100% liên đội triển khai có hiệu quả chương trình rèn luyện Đội viên và 

tổ chức ít nhất 01 ngày hội kỹ năng thực hành xã hội – công nhận chuyên hiệu 

rèn luyện Đội viên tại đơn vị. 
 

Trên đây là Báo cáo giải pháp nâng cao chất lượng chương trình Rèn 

luyện Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh trên địa bàn quận giai đoạn 2018 – 2022 

của Hội Đồng Đội quận Phú Nhuận./. 
 

Hội Đồng Đội quận Phú Nhuận 


