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BÁO CÁO 

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Khối các cơ quan  

Và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2021 

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

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của 

Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 

2021. Trong năm 2021, Ban Thường vụ Đoàn khối tập trung chỉ đạo các cơ sở 

Đoàn tổ chức triển khai thực hiện đạt được những kết quả như sau: 

I. TÌNH HÌNH TƢ TƢỞNG THANH NIÊN 

Nhìn chung tình hình tư tưởng đoàn viên, thanh niên trong Khối ổn định, 

sống có lý tưởng, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của 

Nhà nước; xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ an 

ninh tổ quốc; tích cực tham gia các hoạt động do tổ chức Đoàn, Hội phát động, 

các công trình, phần việc ý nghĩa trong tháng thanh niên; cán bộ, đoàn viên 

thanh niên trong khối thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, nhìn chung tình hình tư tưởng đoàn viên, thanh niên 

ổn định. Đặt biệt cán bộ, đoàn viên, thanh niên còn quan tâm theo dõi tình hình 

diễn biến, tác hại cũng như cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc tiêu thụ 

một số nông sản gặp khó vì dịch bệnh Covid-19 gây ra; đoàn viên, thanh niên 

khối học sinh quan tâm đến công tác tuyển sinh năm 2021 của các trường cũng 

như việc thi tuyển đại học, cao đẳng năm 2021. 

II.   KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC NĂM 

Thực hiện chủ đề công tác năm “Tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan và 

doanh nghiệp đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”. Ban 

Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đã chỉ đạo các cơ sở đoàn 

xây dựng các hoạt động bám sát chủ đề công tác năm. Trong năm 2021, Ban 

Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tổ chức và tham gia trên 25 

hoạt động tập trung do Đoàn khối tổ chức, đăng ký về Tỉnh đoàn triển khai thực 

thực 03 công trình thanh niên cấp Đoàn khối trị giá 400 triệu đồng
1
, các cơ sở 

Đoàn đăng ký thực hiện 15 công trình; 43 phần việc thanh niên góp phần tham 

gia phát triển kinh tế, xã hội ở các địa phương, kinh phí trên 1,7 tỷ đồng. 

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

1. Công tác tuyên truyền giáo dục 

                                                
1  Cán bộ, Đoàn viên, thanh niên đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp chung tay xây dựng nông thôn 

mới; “An sinh xã hội - Vì sức khỏe cộng đồng”; “Vì đàn em thân yêu” tổng trị giá 400 triệu đồng. 
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- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ 

chức cho đoàn viên thanh niên học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai 

chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Kết quả thực 

hiện nghị quyết 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 của Tỉnh ủy; Triển khai 

nhanh kết quả Đại hội Đảng Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (kết quả có 

3190/3230 đoàn viên thanh niên được học tập, quán triệt, đạt 98.7%)
2
; tuyên 

truyền về Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030; tuyên truyền phương châm 

hành động của Tỉnh ủy năm 2021 “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Đột phá, 

Phát triển”; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang 

của ĐoànTNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày 

thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); Tuyên truyền kỷ 

niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021), 

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 08/8/2021), 

nguyên Chủ tịch Quốc hội. Chỉ đạo các cơ sở đoàn đồng loạt sinh hoạt chủ 

điểm tháng 3 với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
3. Đặt biệt, là tuyên 

truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên về Bầu cử Đại biểu quốc hội 

khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các 

ngày lễ, kỹ niệm trong năm,.... kết quả, tổ chức được 455 cuộc có 12.205 lượt đoàn 

viên thanh niên tham gia… Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đoàn khối phát động 

trong cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia tốt các cuộc thi do Tỉnh đoàn tổ chức 
4
. 

  - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Ban 

Thường vụ Đoàn khối tiếp tục triển khai xây dựng quy định về trách nhiệm nêu 

gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ đoàn, nhất là cán bộ đoàn 

chủ chốt các cấp; Xây dựng tủ sách “Bác Hồ với thanh thiếu nhi”, chuyên trang 

online “Theo dấu chân Bác”; đã chỉ đạo thực hiện được 82 cuộc, có  5.512 lượt 

đoàn viên thanh niên tham gia, tiếp tục duy trì 52 tủ sách, bổ sung 455 đầu sách 

các loại.   

 - Triển khai các giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu 

nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi gắn với kỷ niệm các 

                                                
2 Đoàn khối tổ chức tìm hiểu trắc nghiệm học tập trực tuyến, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm 

kỳ 2020 – 2025 và Luật Thanh niên (sửa đổi năm 2020) trong đoàn viên, thanh niên năm 2020. 
3 Chi đoàn Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức chuyến về nguồn, thắp hương tưởng niệm tại Đền thờ Bác, 

xã Long Đức, có 12 đoàn viên tham gia; Chi đoàn Sở Lao động, Thƣơng Binh & Xã Hội tổ chức về nguồn tại 

xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long, có 30 đoàn viên tham gia. 
4  Cuộc thi “tìm hiểu 60 năm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh  (02/3/1961 – 

02/3/2021)”, có 41 bài dự thi tham gia; Cuộc thi Viết cảm nhận sách “Hồ Chí Minh – sách và lý tưởng”, có 59 

bài tham gia; Em  Huỳnh Vũ Linh trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Trung ương Đoàn tổ chức đạt giải Ba; Phát động 

đoàn viên tham gia cuộc thi Ánh sáng soi đường năm 2021, đợt 1 đã có 1.063 thí sinh tham gia dự thi; Phát động 

đến các cơ sở đoàn và đoàn viên tham gia cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu 90 năm truyền thống vẽ vang của Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh” do Trung ương Đoàn tổ chức, có 458 cán bộ, đoàn viên tham gia với 2.250 lượt thi; Cuộc thi 

Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ III năm 2021 do Trung ương Đoàn; Cuộc thi Giọng hát hay tiếng 

Anh dành cho cán bộ Đoàn, Hội toàn quốc năm 2021; Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Đại 

tướng của Nhân dân. 
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ngày lễ lớn của địa phương, đất nước: Trong năm 2021, Ban Thường vụ Đoàn 

khối chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai thực hiện hiệu quả  các hoạt động kỷ niệm 

như:  76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 31 năm Ngày Hội 

quốc phòng toàn dân; 71 năm Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên và Hội 

Sinh viên Việt Nam; 80 năm ngày Bác Hồ trở về nước lãnh đạo cách mạng Việt 

Nam; 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 90 năm ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 46 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, kỷ 

niệm 131 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 76 năm ngày cách mạng tháng 8 

thành công và quốc khánh 2/9…được các cơ sở Đoàn tổ chức rộng khắp với 

nhiều hình thức phong phú như: tổ chức các hoạt động đến thăm các địa chỉ đỏ 

trong và ngoài tỉnh, nói chuyện truyền thống… mang lại hiệu ứng xã hội tích 

cực, thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia 
5
. Ngoài ra, một số cơ sở đoàn tổ 

chức khởi công xây dựng hoặc bàn giao các công trình thanh niên, xây dựng khu 

vui chơi, xây dựng nhà ở cho thanh thiếu nhi
6
. Kết quả, tổ chức được 725 cuộc 

có 16.220 lượt đoàn viên, thanh niên dự.  

- Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi: 

Triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời 

kỳ mới”, trong đó tập trung tuyên truyền rộng rãi về những giá trị hình mẫu 

thanh niên của địa phương, đơn vị đã được khẳng định; phát hiện, bồi dưỡng, 

xây dựng những hình mẫu thanh niên trên các lĩnh vực. Viết các tin, bài giới 

thiệu các gương điển hình, người tốt việc tốt; các tin, bài có giá trị giáo dục, 

định hướng lối sống cho thanh thiếu nhi đăng trên Website và các trang mạng xã 

hội của đoàn khối
7
. Các cơ sở Đoàn, cán bộ, đoàn viên sử dụng mạng xã hội để 

đưa các thông tin về Đoàn đến với thanh thiếu niên, tập hợp, định hướng thanh 

thiếu niên. Tổ chức các Ngày hội Thanh niên sống đẹp, Ngày hội đọc sách
8
. Chỉ 

đạo đoàn trường trực thuộc tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không 

với bạo lực học đường” 
9
. 

                                                
5 Đoàn khối tổ chức chuyến hành trình về nguồn giáo dục truyền thống cho cán bộ, đoàn viên, thanh 

niên tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tham gia chuyến về nguồn lần này có 37 cán bộ, đoàn viên, 

thanh niên là các đoàn viên ưu tú đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà 

Vinh. Các cơ sở Đoàn như: Đoàn ủy Cty CP Trà Bắc tổ chức giả Bóng chuyền Nam; Chi đoàn Sở Lao động 

thƣơng binh, và xã hội tỉnh tổ chức giải cầu Lông chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh; Chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh tổ chức giải Bóng chuyền hơi nữ và các trò 

chơi dân gian. Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn phối hợp với Đoàn phƣờng 2 tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm 

Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
6 Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Trà Vinh phối hợp với Đoàn phường 4 thực hiện trồng hoa mười giờ 

trên đường Hùng Vương (đoạn trước cổng của Công ty) và vệ sinh khuôn viên cơ quan Công ty, trong tháng thực 

hiện trồng bổ sung hoa và chăm sóc hoa đã trồng tại 6 ô trên vỉa hè. Phối hợp với xã đoàn Đôn Châu thực hiện 

công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, chiều dài công trình 1,4km, 

kinh phí 30 triệu đồng; Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTTN tổ chức triển khai thực hiện công trình thanh niên 

“Vận động và thả con giống thủy sản ra môi trường tự nhiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản”. Kết quả, thả 

930.000 con tôm sú giống trên Sông Cổ Chiên, tổng kinh phí 35 triệu đồng; trồng mới 1.500 cây đước. 
7  Trong năm, đã đăng 65 tin, bài cấp Đoàn khối; 35 tin, bài cấp cơ sở. 
8 Ban Thường vụ Đoàn khối chỉ đạo cho Đoàn ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh làm điểm triển 

khai, tổ chức hoạt động tuyên truyền nâng cao văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2021 cấp Đoàn 

khối, hoạt động diễn ra từ ngày 01/4 đến hết 30/4, trong đó, tập trung tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày hội đọc 

sách từ ngày 14/4/2021 – 16/4/2021, thu hút trên 400 đoàn viên thanh niên tham dự. 
         9  Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp chỉ đạo cho 03 đoàn trường trực thuộc gồm: 

Đoàn trường Phổ thông Dân tộc Nội trú – THPT; Đoàn trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành và Đoàn 

trường TTGDTX & HNDN TP Trà Vinh tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học 

đường”. Diễn đàn thu hút trên 400 em học sinh tham gia. 
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 - Triển khai các giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, 

hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”: Tập trung 

tuyên truyền trong ĐVTN và học sinh về các chính sách, pháp luật của Nhà 

nước như: Luật Thanh niên (sửa đổi), Luật Trẻ em, Luật An ninh mạng, Luật 

Giao thông đường bộ, đưa nội dung Luật Giao thông …. vào các buổi sinh hoạt 

lệ của Đoàn để tăng cường ý thức chấp hành Luật cho đoàn viên, đảm bảo 100% 

đoàn viên gương mẫu trong việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy, góp phần 

đẩy lùi tai nạn giao thông. Kết  quả được 615 cuộc có 10.240 lượt cán bộ, 

ĐVTN và người dân tham gia.   

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn triển khai đồng loạt tuyên truyền giáo dục 

pháp luật tại các cơ sở đoàn gắn với sinh hoạt chi đoàn nhân ngày Pháp luật Việt 

Nam (9/11) hằng năm như: Tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ đoàn 

viên, thanh niên người dân tiếp cận, sử dụng các hình thức trợ giúp pháp lý, dịch 

vụ pháp lý
10

; vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện... tổ chức thực hiện 

được 126 cuộc có 3.245 lượt đoàn viên tham gia.  

 2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng  

 2.1. Thanh niên tình nguyện 

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới: 

Trong tháng thanh niên 2021, Ban Thường vụ Đoàn khối triên khai cho các cơ 

sở đoàn đăng ký đảm nhận các công trình; các cơ sở đoàn đăng ký nhiều phần 

việc thanh niên ý nghĩa, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới như: xây 

dựng mới nhà nhân ái; nâng cấp, sửa chữa, xây mới đường giao thông nông 

thôn; xây mới cầu giao thông nông thôn; thực hiện công trình “Thắp sáng 

đường quê”; mô hình cơ quan, đơn vị sáng - xanh - sạch - đẹp; nhân rộng các 

mô hình hiệu quả phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc… 

các hoạt động đã thu hút đông đảo thanh niên và huy động lực lượng xã hội 

cùng tham gia 
11

. 

 Đặc biệt, các cơ sở đoàn tập trung tuyên truyền những địa bàn có đông 

dân cư, đoàn viên, thanh niên, các khu vực về tình hình diễn biến và các biện 

pháp phòng, chống bệnh Covid-19, kịp thời thành lập các đội hình thanh niên 

tình nguyện, hỗ trợ địa phương phòng chống dịch covid – 19 
12

, kết quả có 652 

                                                
10 Ban Thường vụ Đoàn khối phối hợp với BGH trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh tổ chức chương trình 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng chống ma túy trong 

đoàn viên thanh niên, có trên 200 đoàn viên thanh niên, sinh viên tham dự. 

Câu Lạc bộ Lý luận trẻ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh phối hợp Ủy ban nhân 

dân huyện Cầu Kè tổ chức cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quy định về hụi cho 80 người dân tại 

ấp Đồng Khoen, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè địa phương. Ngoài ra, các đơn vị tham gia biên soạn “chuyên đề 

pháp luật về hụi” in ấn cấp phát cho người dân thay cho hình thức truyền thông về TGPL trực tiếp. Với số 

lượng là 550 quyển. Tổng kinh phí 185.000.000đ. 
11  Đoàn khối triển khai chiến dịch tình nguyện Kỳ nghĩ hồng, ra quân thực hiện công trình “Thắp 

sáng đường quê” chiều dài 1,5 km; xây dựng mới 02 khu vui chơi cho các em thiếu nhi; tặng 02 thẻ bảo 

hiểm y tế cho thanh niên yếu thế; Thăm tặng 10 phần quà gia đình chính sách, 10 phần quà cho các em học 

sinh; tặng 100 lá cờ tổ quốc; khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân được 782 suất; Xây 
dựng mới 07 căn nhà nhân ái cho hộ gia đình khó khăn về nhà ở, tổng kinh phí 535.200.000 triệu đồng. 

12 Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh, Đoàn ủy bệnh viện Đa khoa tỉnh 

phối hợp cùng địa phương tại những nơi đang phong tỏa tiến hành trao tặng 200 “Túi thuốc an sinh”  cho người 

dân. Tổng kinh phí 20 triệu đồng. 
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cuộc có trên 10.000 lượt đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia. 

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến 

đổi khí hậu: được các cơ sở đoàn tổ chức thường xuyên với các hoạt động như: Ra 

quân tuyên truyền và đồng loạt thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”, tham gia vệ sinh 

đường phố, thu gom rác thải các loại, bóc, xóa các quảng cáo, rao vặt trái phép, trồng 

và chăm sóc, bảo vệ cây xanh...; thông qua các hoạt động do Đoàn tổ chức từng 

bước phát huy được tinh thần tự giác nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong thanh 

thiếu nhi, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội. Tổ chức trồng mới cây xanh 

trên địa bàn nông thôn, đô thị, rừng phòng hộ, triển khai các hoạt động truyền 

thông bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với sự kiện về môi 

trường như: Giờ Trái đất, ngày môi trường thế giới 
13

.  

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội: 

Ban Thường vụ Đoàn khối và các cơ sở đoàn triển khai thực hiện thông qua việc 

tổ chức các hoạt động chia sẻ, hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh 

khó khăn như: vận động đoàn viên thanh niên hiến máu nhân đạo; chăm sóc cụ 

già neo đơn
14

. Đặc biệt, trong tình hình dịch Covid – 19 đang diễn biến phức 

tạp, Ban Thường vụ Đoàn khối phát động chương trình “Tuổi trẻ đoàn khối 

chung tay cùng người dân vượt qua đại dịch” nhằm đồng hành cùng người dân 

tại các địa phương
15

. 

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện cao điểm: Các cơ sở đoàn tổ chức 

các hoạt động ý nghĩa nhân dịp mừng xuân Tân Sửu 2021 như: Xuân yêu 

thương, “Xuân tình nguyện”, chương trình “Tiếp sức mùa thi” 
16

… các hoạt 

                                                                                                                                                   
Các đội hình chuyên Đoàn ủy Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Đoàn trường Cao đẳng y tế tiếp tục 

thực hiện hỗ trợ khai báo y tế, hỗ trợ tiêm vacxin, chăm sóc người bệnh tại BVDC và lấy mẫu test nhanh Covid 

19 tại chốt phòng chống dịch tại Cầu Cổ Chiên, Bệnh viện dã chiến số 7 với tổng số 64 lượt tình nguyện viên 
tham gia hằng ngày. 

13 Kết quả, ra quân vệ sinh cảnh quan môi trường, tháo gỡ 675 tờ rơi, áp phích quảng cáo trên các tuyến 

đường; thu, gom trên 3,8 tấn rác thải các loại; Trồng mới 6.500 cây xanh các loại. 
14 Đoàn khối tổ chức “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2021” và phong trào hiến 

máu tình nguyện. Tại buổi lễ,  29 cá nhân tiêu biểu được Ban Thường vụ Đoàn khối tặng giấy khen “có nhiều 

thành tích tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện giai đoạn 2019 - 2021”. Sau buổi lễ, đoàn viên thanh 

niên tình nguyện đăng ký hiến máu, kết quả thu được 640 đơn vị máu, có 680 đoàn viên tình nguyện tham gia. 
15 Trao 5.800 khẩu trang; 5.413 ký gạo; 252 phần quà, 311 thùng mì; 45 chai dầu ăn; 120 trứng vịt; 

1.215 kg  rau củ, quả các loại; Tổ chức thăm hỏi, trao 70 thùng nước uống, 1.500 kính chắn giọt bắn hỗ trợ 

cho lực lượng đoàn viên, thanh niên trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tổng 

kinh phí 235,000,000 đồng.  Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQVN tỉnh về ủng hộ quỹ phòng chống 
dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Đoàn khối phát động trong cán bộ, đoàn viên thanh niên ủng hộ 1 ngày 

lương, với tổng kinh phí 194,733,009 đồng. 

Đặc biệt, hưởng ứng chương trình “Chung tay hỗ trợ nông sản” cùng người dân do ảnh hưởng của dịch 

Covid-19. Ban Thường Vụ Đoàn khối phát động trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên chung tay hỗ trợ giúp đỡ 

nông dân tỉnh Bắc Giang tiêu thụ vải thiều được 3,4 tấn Vải thiều; Giúp người dân huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh 

Long tiêu thụ 5,5 tấn khoai lan; hỗ trợ bà con nông dân huyện Cầu Kè trong việc tiêu thụ Nhãn xuồng được 

437 kg; Hỗ trợ tiêu thụ 4,3 tấn nông sản cho bà con nông dân huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp Tổng kinh 

phí 164.120.000 đồng. 
16 Đoàn khối phối hợp với Công đoàn khu Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức tổ chức chương trình 

“Xuân tình nguyện, tặng 10 phần quà gồm tiền mặt 500.00đ và 01 phần quà tết cho thanh niên công nhân xa quê 

không có điều kiện về quê ăn tết; 05 phần quà cho gia đình chính sách (mỗi phần gồm: tiền mặt 500.000đ, 10 ký 

gạo, các nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình). Phối hợp với Hội Cựu Chiến binh Đảng ủy khối tổ chức chương 
trình thăm hỏi, tặng quà và khám bệnh tại nhà cho 20 gia đình neo đơn, cựu chiến bình tại xã Đại Phúc, huyện 

Càng Long. Mỗi phần quà trị giá 700.000đ. Tổng kinh phí tổ chức 27,000,000 đồng. 

Chỉ đạo các Đoàn trường Cao đẳng thành lập Đội hình thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” THPT 

tại 04 điểm thi có 10 đội hình, có 60 tình nguyện viên tham gia. Hỗ trợ, 800 chai nước, 600 ổ bánh mì ngọt, 1.000 
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động đã góp phần tạo hiệu ứng liên tục, thúc đẩy tinh thần tình nguyện, khí thế 

tình nguyện trong thanh niên. “Tháng thanh niên”. 

 - Công tác chăm sóc, giúp đỡ thanh thiếu niên và nhi đồng và người 

nghèo: Các cơ sở đoàn đã chủ động phát động và thực hiện được nhiều hoạt 

động thiết thực, hiệu quả, giúp đỡ cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn 

vươn lên trong cuộc sống,... 
17

. 

 - Tiếp tục duy trì mô hình góp vốn xoay vòng trong đoàn viên thanh niên ở 

75 cơ sở đoàn với 1.380 đoàn viên tham gia với số tiền 276.000.000đ. 

2.2. Tuổi trẻ sáng tạo 

- Tổ chức các hoạt động vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất ý tưởng 

sáng tạo. Triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến 

sáng tạo” . Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện các hoạt động sáng tạo về 

hoạt động đoàn, cũng như phục vụ chuyên môn  tại cơ quan đơn vị. Trong năm 

2021, có 473  ý tưởng sáng tạo được đề xuất mới trên công Ngân hàng ý tưởng 

sáng tạo thanh niên Việt Nam của Trung ương Đoàn (nâng tổng số đến nay 

1.857 ý tưởng, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra).  

Tiếp tục phát động thực hiện tốt phong trào “Ba trách nhiệm” tại các cơ 

sở đoàn giải quyết thủ tục hành chính được 15 cuộc, giải quyết được 7.940 hồ sơ 

cho nhân dân. Trong tháng thanh niên, Ban Thường vụ Đoàn khối chỉ đạo Chi 

đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh ra quân thực hiện điểm cấp đoàn khối vào 

ngày 20/3/2021, kết quả giải quyết được 621 hồ sơ (trong đó có 01 hồ sơ nhận 

qua dịch vụ bưu chính; 04 hồ sơ nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa; 616 hồ sơ 

nhận qua giao dịch điện tử).  Các cơ sở đoàn đã tích cực, chủ động trong tham 

gia các cuộc thi của tỉnh nhằm phát huy khả năng sáng tạo của thanh thiếu nhi 

như: Cuộc thi “ý tưởng sáng tạo xanh”; cuộc thi “ý tưởng, dự án khởi nghiệp 

tỉnh Trà Vinh”  năm 2021. 

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học: Tập 

trung chỉ đạo các đơn vị trường Cao đẳng, THPT trực thuộc thực hiện tốt các 

hoạt động sáng tạo, tạo điều kiện để giáo viên trẻ, giáo viên, đoàn viên thanh 

niên tham gia nghiên cứu khoa học; thường xuyên tổ chức các diễn đàn cho học 

sinh,  sinh viên như: Toạ đàm, diễn đàn sống khoẻ, sống có ích, không bạo lực 

học đường 
18

. 

- Tổ chức các hoạt động thúc đẩy thanh niên ứng dụng công nghệ thông 

                                                                                                                                                   
cái khăn lạnh và các nhu yếu phẩm khác. Tổng kinh phí 9.500.000đ. 

 
17

 Đoàn khối phát động chương trình “Hộp sữa yêu thương – Chung tay chia sẻ”, hỗ trợ 99 thùng 

(4.752 hộp sữa), qua đó giúp đỡ được 396 em thiếu nhi tại các khu vực phong tỏa, khu cách ly, tổng kinh phí 

30.987.000đ.   

Các cơ sở Đoàn phối hợp với Công đoàn tặng 1.889 phần quà cho các em thiếu nhi là con em của cán 

bộ công chức, viên chức, người lao động nhân dịp Tết trung thu năm 2021, với tổng kinh phí là 408.684.000 

đồng và 12.750.000 đồng tiền mặt; vận động được trên 300 bộ quần, áo; 1000 trứng gà; tặng 10 bộ lọc nước 

cho các trường tiểu học trao;  723 suất học bổng, 850 cây viết; 105 phần quà, 60 cặp học sinh; 59 chiếc xe đạp; 
12 góc học tập; 9.400 quyển tập cho học sinh nghèo hiếu học, tổng kinh phí 469,600,000 đồng. Các đơn vị nhận 

đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học được 30 em, kinh phí hỗ trợ hàng quý là 200.000đ – 400.000 đ/em. 
18  Nhân dịp kỷ niệm 20/11, Đoàn Trƣờng Cao đẳng Y tế trao tặng 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 

1.000.000đ) cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi. Tổng giá trị 26.000.000 đồng. 
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tin, khoa học công nghệ trong lao động, sản xuất, cuộc sống. Thường xuyên chỉ 

đạo các cơ sở đoàn có hình thức khuyến khích, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên 

đảm nhận nghiên cứu, ứng dụng, vận hành các chương trình, đề án, dây chuyền, 

thiết bị hiện đại; đề xuất sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật hợp lý 

hóa sản xuất, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu; nghiên cứu sáng tác mẫu mã, kiểu 

dáng, nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Tổ 

chức các đợt thi đua cao điểm trong triển khai công việc, tạo động lực để đoàn 

viên, thanh niên phát huy khả năng sáng tạo, đề xuất các sáng kiến cải tiến quy 

trình làm việc, rút ngắn thời gian triển khai và nâng cao chất lượng công việc. 

Đã được chú trọng thực hiện tốt, bước đầu có hiệu quả. 

2.3. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc  

- Tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần xung kích thực hiện nhiệm vụ 

quốc phòng an ninh. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức học tập, quán triệt, 

tuyên truyền về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho cán bộ đoàn, 

đoàn viên, thanh niên. Cũng cố, nâng chất lực lượng cốt cán chính trị trong nắm 

bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho đoàn viên, thanh niên, 

tham gia giải quyết các “điểm nóng”; kịp thời báo cáo khi có các vụ việc phát 

sinh liên quan đến đoàn viên, thanh niên. 

- Tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, 

toàn vẹn lãnh thổ. Hưởng ứng tốt các hoạt động “Xuân biên giới - Tết hải đảo”, 

tham gia Chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo” do Tỉnh đoàn tổ chức tại 

Hải Đội 2, xã Trường Long Hòa, Thị xã Duyên Hải, qua đó tặng 01 phần quà 

cho đơn vị, kinh phí  500.000 đồng.  

Riêng Ban Thường vụ Đoàn khối tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà 

cho cán bộ, các chiến sỹ đang công tác nơi biên giới, hải đảo tại Đồn Biên 

Phòng Long Hòa, huyện Châu Thành. Dịp này, Đoàn đã trao tặng 5.000 khẩu 

trang y tế và 05 phần quà cho con cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đơn vị (mỗi 

phần trị giá 500.000đ). Tổng kinh phí thực hiện chương trình 17 triệu đồng.  

3. Tổ chức các chƣơng trình đồng hành với thanh niên 

3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập 

- Tiếp tục chỉ đạo các Đoàn trường Cao đẳng, tổ chức các hoạt động hỗ 

trợ sinh viên, học sinh hoàn thành tiêu chí học tập tốt trong phong trào “Sinh 

viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” 
19 

;  Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến 

khích học sinh, sinh viên sáng tạo thi đua học tập, nghiên cứu khoa học
20

; các 

cuộc thi, hội nghị chuyên ngành theo khối, ngành học 
21

. Chỉ đạo 03 trường 

                                                
19 Ban Thường vụ Đoàn khối xét chọn 02 hồ sơ đề nghị danh hiệu“Học sinh 03 tốt” cấp tỉnh  của 

Trường Chuyên Nguyễn Thiện Thành và 10 hồ sơ đề nghị danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh của Đoàn 

trường Cao đẳng nghề đề nghị cấp tỉnh tuyên dương. 
20 Đoàn khối tiếp tục phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế  triển khai hiệu quả mô hình “Không 

gian khoa học, công nghệ” cho học sinh, sinh viên và mô hình “Phát triển đảng viên trong học sinh”. 
21 Tham gia Hội thi Tin học trẻ Khối cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang năm 2020 do Tỉnh 

đoàn tổ chức. Kết quả, giải Nhất thuộc đề đơn vị Sở Nông nghiệp và PTTT; giải Nhì thuộc về đơn vị Sở Tài 

nguyên và Môi trường; giải Ba thuộc về Chi đoàn Viễn thông tỉnh; 03 giải khuyến khích thuộc về Đoàn ủy Công 

ty Điện lực tỉnh; Đoàn ủy Sở GTVT tỉnh và Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh. 
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THPT triển khai phong trào "Học sinh 3 tốt" 
22

  (Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể 

lực tốt) trong học sinh trung học phổ thông.   

- Chỉ đạo 100% Đoàn trường Cao đẳng, THPT duy trì và phát huy hiệu 

quả các quỹ khuyến học, khuyến tài, các học bổng, giải thưởng, hỗ trợ thanh 

niên học tập, nghiên cứu khoa học; hướng dẫn vay vốn từ chương trình tín dụng 

dành cho học sinh, sinh viên. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên 

có hoàn cảnh khó khăn đến trường.  

- Chỉ đạo các Đoàn trường tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho học 

sinh, sinh viên, thanh niên nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh: phát triển các 

câu lạc bộ, các cuộc thi, ngày hội, sinh hoạt đội, nhóm; tổ chức các buổi trao 

đổi, tập huấn các lớp trang bị kỹ năng, các chương trình ngoại khóa thực hành 

tiếng Anh trong học sinh THPT, bước đầu đã có hiệu quả. 

3.2. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp 

- Đoàn trường tập trung triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư 

vấn tuyển sinh các trường THPT, trường dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục giáo 

dục thường xuyên- Hướng nghiệp dạy nghề Thành phố Trà Vinh. Các hoạt động 

nhằm nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ đoàn các cấp về khởi nghiệp, lập 

nghiệp, hỗ trợ, trang bị các kỹ năng khởi sự doanh nghiệp
23

. Kết quả, tổ chức 

được 05 cuộc, có 2.149 đoàn viên thanh niên tham gia. 

Bên cạnh đó, các trường còn triển khai chương trình thực tập làm việc, 

mô hình việc làm bán thời gian đối với học sinh, sinh viên năm cuối trong các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường cao đẳng, đại học. Tập huấn, đào tạo 

nâng cao nhận thức và năng lực của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp về kỹ năng, 

nghề nghiệp, việc làm 
24

.  

3.3. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong 

cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần 

- Tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng cần thiết cho sinh viên, học 

sinh. Thành lập các mô hình câu lạc bộ kỹ năng, câu lạc bộ năng khiếu, sở 

thích,.... Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, Hội thao cán bộ Đoàn, Hội, 

do Tỉnh đoàn tổ chức 
25

.  

4. Công tác quốc tế thanh niên 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, 

                                                
22 Kết quả, được tuyên dương 02 học sinh 03 tốt cấp tỉnh và 01 nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021. 
23 Đoàn trƣờng cao đẳng Y tế hỗ trợ thủ tục vay tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho 04 

em sinh viên. 
24 Phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức 04 lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật, các kỹ 

năng phòng chống tội phạm cho học sinh, sinh viên tại 04 trường THPT, Cao đẳng trực thuộc Đoàn khối, có 200 

em học sinh, sinh viên tham gia. 

Ban Thường vụ Đoàn khối tổ chức tập huấn về tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán 

bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và tập huấn nâng 

cao kiến thức về công tác hội nhập quốc tế, tuyên truyền đối ngoại cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, có 90 

đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc tham gia. 
25 Đoàn khối tổ chức Hội thao cán bộ Đoàn Khối lần thứ VIII năm 2021, thu hút trên 200 vận động 

viên, cổ động viên tham gia, với 02 môn thi đấu: Cầu Lông (thể loại: Đôi nam, Đôi nữ và Đôi Nam Nữ) và bóng 

chuyền hơi nữ. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 16 giải gồm: 4 giải nhất, 4 giải Nhì , 8 giải Ba cho các cá nhân, tập 

thể có thành tích xuất sắc ở các thể loại môn thi đấu.  Tổng kinh phí tổ chức gần 40 triệu đồng. 
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nhận thức về quốc tế và hội nhập quốc tế cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh 

niên. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức về 

học và sử dụng tiếng Anh cho thanh thiếu niên
26

;  Đoàn thanh niên các trường 

cao đẳng, Trung học phổ thông duy trì hiệu quả các câu lạc bộ tiếng Anh. 

5. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp 

thanh niên 

5.1. Công tác cán bộ đoàn: Tiếp tục chỉ đạo các cơ  sở Đoàn có các hoạt 

động rèn luyện kỹ năng cho đoàn viên thanh niên, duy trì có hiệu quả các câu lạc 

bộ đội nhóm thanh niên 
27

.  

5.2. Công tác đoàn viên 

-  Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động xây dựng Đoàn 

về tư tưởng chính trị: triển khai 04 bài học tập lý luận chính trị cho đoàn viên. 

Trong năm 2021, kết nạp mới 282 thanh niên ưu tú vào Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh.  

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai chương trình “Rèn luyện 

đoàn viên”; Hướng dẫn tổ chức “Ngày đoàn viên”. Triển khai chủ trương mỗi 

đoàn viên giới thiệu được ít nhất 01 thanh niên tham gia Đoàn, Hội (chủ trương 

1+1) của Tỉnh đoàn, Trung ương Đoàn. Tiếp tục chấn chỉnh các cơ sở đoàn cập 

nhật thông tin phần mềm quản lý đoàn viên, hồ sơ, sổ sách đoàn vụ. 

5.3. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đoàn 

- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động đoàn của các cơ sở Đoàn 

trong các doanh nghiệp, đã có sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo các 

đơn vị quan tâm đến hoạt động đoàn đối với các đơn vị doanh nghiệp nhà nước 

và doanh nghiệp ngoài nhà nước. 

Tính đến nay, tổng số cơ sở Đoàn hiện có là 42 (08 đoàn cơ sở, 05 đoàn 

trường và 29 Chi đoàn). Tổng số đoàn viên, thanh niên hiện nay là 3.323 (trong 

đó: Cán bộ, công chức: 799; học sinh, sinh viên: 2.047; Thanh niên công nhân: 

111)
(28)

.  Các loại hình tổ chức cơ sở đoàn của Đoàn khối được chia thành nhiều 

loại hình như: Khối cơ quan hành chính 17 đơn vị; khối sự nghiệp 08 đơn vị; khối 

cơ quan báo chí 01 đơn vị; Khối doanh nghiệp 16 đơn vị. 

5.4. Công tác kiểm tra giám sát 

Ban Thường vụ Đoàn khối tổ chức kiểm tra chuyên đề trong năm thực 

hiện theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quy định 124 của Bộ chính trị về thực 

hiện giám sát phản biện của tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội 
29

. 
                                                

26 Tham gia Ngày hội Tiếng Anh Học Sinh – Sinh Viên 2021, do Trung ương Đoàn tổ chức, kết quả đạt 

1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba. 
27 Trong năm 2021, Ban Chấp hành Đoàn khối đã kiện toàn và bầu bổ sung 01 Ủy viên Ban Chấp hành, 

01 Ủy viên Ban Thường vụ và 03 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn khối các cơ quan và Doanh nghiệp khóa VI, 

nhiệm kỳ 2017-2022; Đến nay, Ban chấp hành có 20/21 đồng chí, Ban Thường vụ có 06/07 đồng chí; Ủy ban 

Kiểm tra 5/5 đồng chí. 
28 Trong đó: Nữ: 1.676; đảng viên trẻ: 466; dân tộc khmer: 699, dân tộc hoa: 25; Phật giáo: 644, Công 

giáo 13, Cao đài: 01) 
29 Kiểm tra Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển 

khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII và Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhiệm kỳ 2020-2025. 
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6. Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị 

- Đổi mới hình thức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công 

tác xây dựng Đảng.Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở 

thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú 

để bồi dưỡng tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho 

Đảng xem xét, kết nạp. Trong năm 2021, giới thiệu 90 đoàn viên ưu tú cho đảng 

xem xét kết nạp qua đó đã kết nạp 84 đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của 

Đảng (trong đó có 04 em học sinh được kết nạp vào đảng).  

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

- Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các cơ sở 

đoàn kịp thời đều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, có lựa chọn nội dung 

hoạt động phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh, với yêu cầu nhiệm vụ 

chính trị, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép. Trong năm, có 09/9 chỉ tiêu công tác 

năm đạt và vượt. Đều nay thể hiện tổ chức đoàn các cấp đã thích ứng trong công 

tác chuẩn bị và chủ động trong các phương án tổ chức hoạt động trong bối cảnh 

dịch bệnh Covid-19. 

-  Công tác tuyên truyền giáo dục có nhiều nét mới. Đặc biệt là việc 

chuyển đổi hình thức hoạt động tuyên truyền phù hợp với tình hình dịch bệnh 

như: họp lệ chi đoàn, triển khai hoạt động trực tuyến. Đặc biệt, việc triển khai 

quan triệt, học tập thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được triển khai 

bằng hình thức học tập trực tuyến và đạt hiệu quả cao. 

- Các phong trào tiếp tục có bước phát triển, cán bộ, đoàn viên thanh niên 

tích cực tham gia tốt các hoạt động phòng, chống dịch, thực hiện tốt 5K của Bộ 

y tế; đăng ký tình nguyện tham gia vào các đội hình chuyên của tỉnh trực xuyên 

suốt 24/24 tại các cửa ngõ ra vào của tỉnh. Từ đó cho thấy tinh thần, trách 

nhiệm, tính xung kích, sáng tạo và hiệu quả trong phong trào hoạt động của 

đoàn khối được thể hiện rõ hơn. 

- Công tác phát triển đoàn viên mới được quan tâm và thực hiện đạt chỉ 

tiêu; việc chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới được các cấp bộ Đoàn quan tâm, 

cơ bản đảm bảo nguồn nhân sự. Công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn cấp cơ sở và 

Đại hội Đoàn khối đã và đang chuẩn bị theo tiến độ tỉnh chỉ đạo.  

* Nguyên nhân mặt mạnh: 

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp; sự đoàn kết, thống nhất 

trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp, 

sự nỗ lực phấn đấu của Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn góp phần tích cực đến 

việc hoàn thành nhiệm vụ công tác theo chương trình đề ra. 

2. Hạn chế 

- Công tác triển khai thực hiện chương trình công tác năm gặp nhiều khó 

khăn, nhiều nội dung thực hiện nhưng hiệu quả như: Chiến dịch tình nguyện 

“Kỳ nghĩ hồng”; Chiến dịch “Hoa Phượng đỏ”; Chương trình thăm hỏi, tặng 

quà cho cán cán bộ Đồn biên phòng; tuyên truyền biển đảo; tập huấn phòng 
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chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em; Xây dựng và bàn giao các 

công trình thanh niên, khu vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn khu dân cư. 

- Công tác tuyên truyền chủ yếu tập trung thực hiện với hình thức trực 

tuyến, do đó việc tiếp cận đối với thanh niên công nhân còn chưa rộng rãi. 

-  Một số Chi đoàn chưa thực hiện tốt việc sinh hoạt lệ và chất lượng sinh 

hoạt Chi đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu nhất là đối với các chi đoàn thuộc 

khối doanh nghiệp 

* Nguyên nhân hạn chế: 

 - Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối hầu hết là cán bộ 

bán chuyên trách nên trong thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn. Kinh phí 

hoạt động chủ yếu là vận động, xã hội hóa. Dịch bệnh bùng phát gây khó khăn 

trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, kinh tế khó khăn nên cũng gây 

ảnh hưởng phần nào đến công tác vận động nguồn lực đầu tư và hỗ trợ vào các 

hoạt động phong trào của Đoàn.  

 - Sự chủ động, sáng tạo của một số cơ sở Đoàn chưa cao, chưa phát huy 

khả năng trong thực tiễn.  

 - Việc cụ thể hóa các văn bản và triển khai thực hiện sự chỉ đạo cấp trên 

tại một số đơn vị vẫn còn chậm. 

V. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM TRONG NHỮNG THÁNG 

CUỐI NĂM 2021  

1. Tổ chức Giải bóng đá mini truyền thống hằng năm. 

2. Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Khối 

các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2021. 

3. Làm việc với các cơ sở đoàn chuẩn bị tốt cho công tác Đại hội đoàn các 

cấp tiến tới đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và 

daonh nghiệp tỉnh Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

4. Tham gia các hoạt động do Tỉnh đoàn tổ chức. 

 Trên đây là báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu khối các cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2021 một số hoạt động trọng tâm trong những 

tháng cuối năm 2021 của Ban Thường vụ Đoàn Khối cơ quan xin báo cáo về 

Tỉnh Đoàn, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp nắm theo dõi chỉ đạo./. 

 

 
Nơi nhận:       
- Đ/c Nguyễn Văn Tám, BT ĐUK CCQ &DN (để b/c);    

- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT TT Tỉnh đoàn (để b/c);   

- Thường trực Tỉnh đoàn (để b/c);    
- Ban TC-KT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- VP Đảng ủy KCCQ &DN(để b/c);                                                                                   

- Các đ/c BTV Đoàn Khối (n/biết; 
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (n/biết); 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 

 


