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KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện các công trình thanh niên 

Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản 

Việt Nam; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản  

Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) 

 ------------ 
 

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của 

Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Trà Vinh năm 2021; 

Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện công trình thanh niên năm 2021, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ VIII, 

nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ 

quan lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022; Chào 

mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và 

kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 

26/3/2021). 

- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ 

quan trong tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, góp phần chung tay 

xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. 

- Thông qua các hoạt động, tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh 

niên, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, tạo điều kiện để đoàn viên tham gia 

thực hiện các phong trào như: “Sáng tạo trẻ”, “3 trách nhiệm”, “4 nhất”. 

2. Yêu cầu 

- Xây dựng công trình thanh niên đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có chất 

lượng, thu hút được sự tham gia nhiệt tình của đoàn viên thanh niên, đúng theo 

tiêu chí do Tỉnh đoàn quy định. 

- Mỗi công trình thanh niên phải mang tính sáng tạo, khuyến khích đoàn 

viên thanh niên tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đăng ký thực 

hiện những sáng kiến, cải tiến mới, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhiệm 

vụ của ngành, cơ quan, đơn vị.   

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN 

1. Công trình thanh niên cấp Đoàn Khối (đăng ký 03 công trình) 

1.1. Công trình “Cán bộ, Đoàn viên thanh niên đoàn khối các cơ quan và 

doanh nghiệp chung tay xây dựng nông thôn mới”. 
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- Hình thức thực hiện: Tổ chức các hoạt động như: sửa chửa, làm mới 

đường GTNT; trồng cây xanh; tập huấn chuyển giao KHKT; xây mới nhà Nhân 

ái; hỗ trợ và đồng hành với thanh niên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát 

triển kinh tế, thoát nghèo; công trình “thắp sáng đường quê”… 

 - Tổng kinh phí thực hiện: dự kiến 150.000.000đ. 

- Quy mô công trình: Công trình năm 2021. 

1.2. Công trình “An sinh xã hội - Vì sức khỏe cộng đồng” 

- Hình thức thực hiện: Hằng tháng, Đoàn khối giao Đoàn ủy Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc mễn phí 400 suất tại nhà 

thường xuyên cho các gia đình chính sách; mẹ VNAH và trẻ em mồ côi tại trung 

tâm bảo trợ xã hội tỉnh; Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.000 

người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tại các xã vùng sâu, vùng có đông 

đồng bào dân tộc.  

- Tổng kinh phí thực hiện: Dự kiến trên 150.000.000đ.  

- Quy mô công trình: Công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành 

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021). 

1.3. Công trình “Vì đàn em thân yêu” 

- Hình thức thực hiện: Vận động kinh phí tổ chức tặng học bổng, quà, xe 

đạp, tập, viết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xây mới 01 Khu vui 

chơi cho các em thiếu nhi trị giá 20 triệu đồng.  

- Tổng kinh phí thực hiện: Dự kiến 100.000.000đ. 

- Quy mô công trình: Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

* Hình thức thực hiện các công trình: 

- Vận động kinh phí từ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên và các tổ chức, 

cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

- Quy định mức đóng góp đối với cán bộ Đoàn, đoàn viên cụ thể như sau: 

+ Cán bộ Đoàn và đoàn viên có lương (bao gồm đảng viên trẻ đang tham 

gia sinh hoạt Đoàn, đoàn viên là công nhân có hưởng lương): 40.000 

đ/người/năm; đoàn viên là sinh viên trường Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Nghề mỗi 

đồng chí: 10.000đ/người/năm. 

+ Đối với Đoàn viên là học sinh trường THPT và Trung tâm GDTX 

HNDN TP. Trà Vinh được miễn đóng công trình thanh niên.  

2. Công trình thanh niên, phần việc thanh niên cấp cơ sở 

- Thực hiện theo Hướng dẫn số 07-HD/ĐTN, ngày 07/4/2018 của Ban 

Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan “về việc triển khai thực hiện công trình và 

phần việc thanh niên giai đoạn 2018 - 2022”. 

- Các đơn vị gửi Bảng đăng ký thực hiện công trình, phần việc thanh niên 

về Đoàn Khối đến hết tháng 02/2021 (gửi bằng văn bản). 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Thời gian: từ tháng 01/2021 đến hết tháng 10/2021. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

- Xin chủ trương Thường trực Đảng ủy Khối để triển khai thực hiện có 

hiệu quả các công trình đã đăng ký.  

- Đăng ký và hoàn thành hồ sơ công trình thanh niên cấp Đoàn Khối về 

Tỉnh đoàn theo quy định. 

-  Chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện công trình đạt 

hiệu quả; vận động kinh phí và tổ chức thực hiện các công trình thanh niên đảm 

bảo kế hoạch đề ra. Sau khi thực hiện có tổng kết và thông tin, báo cáo đến các 

cơ sở Đoàn trực thuộc. 

- Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hỗ trợ các cơ sở Đoàn trong 

quá trình triển khai thực hiện. 

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện công trình thanh niên  

cấp Đoàn Khối đến cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, đồng thời tiến hành thu 

kinh phí theo quy định (thời gian đăng nộp kinh phí về Đoàn Khối đến hết ngày 

30/6/2021). 

- Tùy tình hình thực tế xây dựng kế hoạch cụ thể, tham mưu với cấp ủy, 

chính quyền xin chủ trương đăng ký công trình, phần việc thanh niên ở đơn vị  

đảm bảo tính sáng tạo, ý nghĩa và hiệu quả. Khuyến khích các cơ sở Đoàn tổ 

chức thực hiện các công trình phần việc gắn với thực hiện tốt phong trào “Sáng 

tạo trẻ”, “3 trách nhiệm”, “4 nhất”, các phong trào hoạt động của Đoàn phù 

hợp, thiết thực,… đồng thời chọn thời điểm thực hiện gắn với chào mừng các sự 

kiện, ngày lễ lớn trong năm 2021. 

- Trước ngày 01/10/2021, các cơ sở Đoàn phải hoàn thành các công trình, 

phần việc thanh niên đã đăng ký, đồng thời gửi báo cáo thực hiện công trình, 

phần việc thanh niên về Đoàn Khối các cơ quan. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công trình thanh niên năm 

2021, Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản 

Việt Nam; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh (26/3/1931 – 26/3/2021). Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan đề nghị 

các cơ sở Đoàn trực thuộc quan tâm triển khai thực hiện tốt./. 
 

   

Nơi nhận: 
- Đ/c Nguyễn Văn Tám, TUV - Bí thư ĐU 

KCCQ&DN tỉnh (để b/c);  

- Đ/c Võ Minh Nhựt, Phó Bí thư Tỉnh đoàn (để b/c); 

- TT Tỉnh đoàn (để b/c);  

- TT Đảng ủy ĐKCCQ (để b/c); 

- Ban phong trào Tỉnh đoàn; 

- Các đ/c UVBCH ĐKCCQ (t/h); 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (t/h); 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

 BÍ THƯ  
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 

 


