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Căn cứ Công văn số 2039-CV/TĐTN-TCKT, ngày 31/12/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “tổ chức các hoạt động đón Tết năm 2022”; 

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống tốt dịch Covid-19 trong dịp Tết  

Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ Hội xuân năm 2022. Ban Thường vụ Đoàn khối 

các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai, tuyên 

truyền và thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, 

thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ 

quan, lơ là, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; hạn chế tối đa tổ chức các 

hoạt động tập trung đông người; sẵn sàng ứng phó, thực hiện đồng bộ các biện 

pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại địa 

phương, đơn vị. Động viên, phát huy đoàn viên, thanh niên vừa tham gia phòng, 

chống dịch, vừa đẩy mạnh lao động sản xuất, kinh doanh, tham gia phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.  

2. Tập trung triển khai, tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu 

nhi và Nhân dân dịp Tết: Triển khai hiệu quả chương trình “Xuân tình nguyện”, 

“Xuân biên giới - Tết hải đảo”. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà thanh thiếu nhi có 

hoàn cảnh khó khăn; các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình và 

người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, chức sắc tôn giáo tiêu 

biểu; các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng ở tuyến đầu chống dịch và các lực 

lượng làm nhiệm vụ trực Tết. Chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân, lao động 

trẻ, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

Covid-19. Tổ chức tốt việc vận động cộng đồng, xã hội chung tay tham gia các 

hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là các gia đình có người 

thân, trẻ em có cha mẹ mất do dịch Covid-19 và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh 

khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2022.  

3. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui xuân, 

đón Tết; các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thực hiện các công trình, phần việc 

thanh niên, các hoạt động an sinh xã hội chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới 
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đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền 

thống văn hóa dân tộc và thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, gắn 

với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.  
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4. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh môi trường tạo 

cảnh quan Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp để đón Tết vui Xuân. Chủ động xây dựng 

kế hoạch và tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân 

Nhâm Dần năm 2022 gắn với các hoạt động khởi động Tháng Thanh niên năm 

2022. Các hoạt động Tết trồng cây phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu hút 

đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia.  

5. Quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho 

lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Không được sử dụng ngân sách nhà nước, 

phương tiện, tài sản công vào các hoạt động không đúng quy định của pháp luật 

trong dịp Tết. Các cấp bộ Đoàn quán triệt nghiêm tới cán bộ, đảng viên trẻ đang 

tham gia sinh hoạt Đoàn về việc thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW ngày 

25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng 

viên không được làm.  

6. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân không 

mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ; nghiêm chỉnh 

chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, không điều khiển 

các phương tiện giao thông nếu đã sử dụng rượu, bia; không phóng nhanh vượt 

ẩu khi tham gia giao thông; không tham gia và cổ vũ việc đánh bạc trái phép 

dưới mọi hình thức. Khi phát hiện những hành vi trái pháp luật, kịp thời báo cho 

các cơ quan chức năng. Chủ động, tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh 

trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết trên địa bàn.  

7. Các trang fanpage tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức của cán 

bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

tuyên truyền các hoạt động của Đoàn các cấp mừng Đảng, mừng Xuân. Chủ 

động đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, góp phần làm thất bại 

mọi âm mưu phá hoại của các loại đối tượng.  

8. Các cơ sở Đoàn hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2021 trước 

ngày 10/02/2022 để tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022 ngay 

từ đầu năm và chăm lo Tết cho thanh thiếu nhi. Bố trí cán bộ, nhân viên trực hợp 

lý để đảm bảo xử lý kịp thời các công việc phát sinh trong đợt nghỉ Tết Nguyên 

đán; thực hiện nghiêm việc chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết; khẩn 

trương tập trung vào công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết, không để ảnh hưởng đến 

hiệu quả công việc. 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc quan tâm và triển khai thực hiện tốt, kết quả báo cáo lồng ghép 

với báo cáo tháng của đơn vị.  
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