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KẾ HOẠCH 
Tổ chức triển khai tháng Thanh niên năm 2022 

----- 

Căn cứ Kế hoạch số 479-KH/TĐTN-PT, ngày 14 tháng 02 năm 2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh về việc tổ chức thực hiện“Tháng Thanh 

niên năm 2022”.  

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 

2022 của Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Ban 

Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban 

Thường vụ Đoàn khối) xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên 

năm 2022, cụ thể như sau: 

I. CHỦ ĐỀ: “Tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sáng 

tạo, tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, vì cuộc sống cộng đồng”  

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Tạo phong trào thi đua sôi nổi kỷ 

niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022), 

chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.  

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh 

niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành 

nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội 

tại địa phương, đơn vị, chú trọng thực hiện các công trình, phần việc ứng dụng 

công nghệ mới, tham gia vào quá trình thực hiện chuyển đổi số.  

- Tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, 

các cấp và toàn xã hội đối với công tác bồi dưỡng, đào tạo và giáo dục thế hệ 

trẻ; tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022 phải được triển khai có chiều 

sâu, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có tính hành động cao, tránh phô trương hình 

thức; tăng cường sự ủng hộ của cộng đồng, xã hội cho các hoạt động của thanh 

niên, của tổ chức đoàn; tập trung hoạt động tại cơ sở. 
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- Các hoạt động được tổ chức đảm bảo an toàn, tuân thủ các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt 

Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Đoàn, 

tuổi trẻ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh (26/3/1931-26/3/2022).  

- Tuyên truyền văn kiện và dự thảo văn kiện Đại hội đoàn các cấp; các 

kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cấp cơ sở trong nhiệm 

kỳ; các công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu đem lại lợi ích cho cộng 

đồng trong nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 

tới; tổ chức các hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đoàn 

các cấp và dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đoàn. Tuyên truyền công tác 

chuẩn bị, kết quả và kinh nghiệm tổ chức Đại hội đoàn các cấp; các hoạt 

động, phong trào thi đua của các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ chào mừng Đại hội.  

- Tập trung ứng dụng công nghệ mới trong xây dựng bản đồ số, số hoá 

các tài liệu, hiện vật, thông tin về các địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ… Tăng cường 

tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử thông qua các ứng dụng số, mạng xã 

hội của thanh niên. Duy trì và nhân rộng các mô hình thanh thiếu nhi tham gia 

giới thiệu, quảng bá về di tích lịch sử, văn hóa của địa phương, đất nước. Tổ 

chức các hoạt động về nguồn, đến với địa danh lịch sử, đền ơn đáp nghĩa, tham 

gia bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử tại các địa phương.  

- Tổ chức các chương trình gặp gỡ, giao lưu với các đồng chí cựu cán bộ 

Đoàn, đoàn viên tiêu biểu qua các thời kỳ, các gương mặt trẻ tiêu biểu của địa 

phương, đơn vị.  

- Tổ chức hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. 

2. Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo, tình nguyện vì 

cộng đồng của thanh niên  

2.1. Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần tình nguyện của thanh niên 

Đẩy mạnh tổ chức hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ. Phát huy 

vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong định hướng, kết nối, dẫn dắt, điều phối 

hoạt động tình nguyện của các câu lạc bộ, đội, nhóm của thanh niên trên địa bàn; 

đồng thời vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động         

tình nguyện.  

* Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi 

trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: 

- Triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông 

thôn mới.  Vận động kinh phí phối hợp với địa phương xây dựng làm mới, sửa 

chữa đường giao thông nông thôn, cầu nông thôn tại các địa bàn khó khăn; hỗ trợ 
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hộ nghèo vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer xây dựng nhà vệ sinh và công 

trình nước sạch; triển khai các công trình “Thắp sáng đường quê”. 

- Tham gia hỗ trợ xây dựng nông thôn mới ấp, khóm thuộc các xã khó 

khăn khu vực ven biển.  

- Hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản 

xuất nông nghiệp; đẩy mạnh triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP).  

- Tiếp tục triển khai Chương trình Trí thức trẻ tình nguyện tham gia cơ 

cấu lại ngành nông nghiệp; thành lập các đội hình tình nguyện chuyên thực hiện 

chuyển giao khoa học, kỹ thuật nông nghiệp mới.  

- Tổ chức trồng đường hoa, cây xanh trên các tuyến đường; xây dựng mô 

hình phân loại, xử lý rác thải.  

- Triển khai Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, “Chống rác thải 

nhựa”, “Hãy làm sạch biển”, “Hành trình thứ hai của lốp xe, chai nhựa”...  

- Thành lập các Đội thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học 

trong bảo vệ môi trường (sử dụng các vi sinh vật bản địa IMO); tham gia tuyên 

truyền, vận động, thuyết phục người dân thay đổi hành vi, thói quen sinh hoạt 

gây hại đối với môi trường sang thói quen 4R/4T (Refuse/Từ chối – Reduce/Tiết 

giảm – Reuse/Tái sử dụng – Recycle/Tái chế).  

- Đồng loạt tổ chức Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng 

nông thôn mới” vào ngày 13/3, “Ngày chủ nhật xanh” vào ngày 20/3. 

* Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh:  

- Triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng đô thị 

văn minh, trong đó tập trung vào xây dựng cảnh quan môi trường đô thị xanh, 

sạch, đẹp, an toàn; xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường.  

- Thành lập và nhân rộng các đội hình tình nguyện chuyên tham gia tuyên 

truyền xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa, bảo vệ môi trường, đảm 

bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đô thị.  

* Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng:  

- Triển khai các chương trình, hoạt động tình nguyện gắn với nhu cầu của 

đời sống xã hội; tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, vấn đề mới phát 

sinh, các hoạt động an sinh xã hội, tham gia phát triển cộng đồng, đặc biệt là 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 và khắc phục hậu quả sau đại dịch.  

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế; người già neo 

đơn; tiếp sức đến trường, tiếp sức người bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.  

- Duy trì các đội thanh niên xung kích tham gia phòng, chống dịch bệnh, 

các thảm họa, sự cố bất ngờ. Triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ 

trợ, tham gia Chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 mùa xuân 2022 theo phát 

động của Thủ tướng Chính phủ nhằm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
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hiệu quả dịch Covid-19”, vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh 

tế, xã hội.  

- Tổ chức hiến máu tình nguyện, tùy theo điều kiện cụ thể của địa 

phương, chủ động tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia hiến máu         

cứu người.  

- Tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện” trong cán bộ, công chức, viên 

chức trẻ hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính.  

- Tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới” tổ chức các hoạt động tri ân 

các gia đình chính sách, tổ chức các hoạt động tình nguyện chăm lo cho người 

dân có hoàn cảnh khó khăn; thăm, giao lưu, tổ chức hoạt động phối hợp với các 

đồn biên phòng. 

2.2. Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên 

- Đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng 

kiến”; rà soát, nâng cao chất lượng, số lượng đăng tải ý tưởng, sáng kiến lên 

Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam. Tăng cường 

tổ chức các chuyên mục, chuyên đề, các tuyến bài giới thiệu sản phẩm sáng tạo, 

ý tưởng sáng tạo, gương điển hình, phương pháp tư duy sáng tạo trên các trang 

mạng xã hội của Đoàn, Hội, Đội.  

- Tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo phù hợp với từng khối đối tượng 

thanh niên, đặc biệt là các ý tưởng về ứng dụng công nghệ, ứng dụng chuyển đổi 

số trong các lĩnh vực, vấn đề xã hội quan tâm như: môi trường, giao thông, giáo 

dục, quản lý đô thị, cải cách hành chính, phòng chống tệ nạn xã hội…  

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng, sáng kiến của 

thanh niên; kết nối nguồn lực để hỗ trợ việc hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo 

của thanh niên. Hỗ trợ, tư vấn thanh niên đăng ký bảo hộ các quyền liên quan 

đến sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm sáng tạo, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu 

dáng công nghiệp, nhãn hiệu…  

- Tổ chức đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện các công trình, phần 

việc thanh niên các cấp, tập trung lựa chọn và triển khai một số công trình thanh 

niên có ý nghĩa, giá trị giáo dục, có tính chất khoa học kỹ thuật, chuyên môn 

cao, tham gia ứng dụng chuyển đổi số.  

- Tham mưu hỗ trợ đoàn viên, thanh niên công chức, viên chức đề xuất, 

đăng ký đảm nhận các đề tài nghiên cứu khoa học, xây dựng các chuyên đề phục 

vụ công tác trong từng lĩnh vực; đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện các 

chương trình, đề án, dự án gắn với nhiệm vụ chuyên môn và phục vụ nhu cầu 

đời sống dân sinh.  

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tâm thế và phát 

huy thanh niên tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Tuyên 

truyền, phổ cập kỹ năng số, kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho thanh 

niên. 
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3. Tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập 

nghiệp; chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi  

3.1. Hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp  

- Duy trì và nhân rộng các mô hình liên kết phát triển kinh tế như: tổ hợp 

tác thanh niên, hợp tác xã thanh niên, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế; trong 

đó, khuyến khích thanh niên phát triển các mô hình kinh tế trong khu vực dịch 

vụ, dựa trên nền tảng ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, hướng đến xây 

dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường.  

- Tham gia các cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” cho các đối 

tượng thanh niên; hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của thanh niên.  

- Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tư vấn, định hướng 

nghề nghiệp và kết nối, tư vấn việc làm, giới thiệu việc làm cho thanh niên. đẩy 

mạnh triển khai app i-HR, trong đó, thông tin rộng rãi, hướng dẫn cài đặt, tạo lập 

tài khoản i-HR tới các đối tượng thanh niên có nhu cầu tư vấn hướng nghiệp, 

tìm việc làm.  

- Triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh trong 

học sinh các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên – hướng 

nghiệp dạy nghề. Tổ chức các hoạt động tư vấn việc làm cho học sinh, sinh viên 

trước khi tham gia thị trường lao động.  

- Tổ chức hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng tự tạo việc làm 

và kỹ năng làm việc cho thanh niên. Tổ chức các hoạt động tư vấn và giới thiệu 

việc làm cho thanh niên trong đó tập trung đối tượng thanh niên nông thôn, bộ 

đội xuất ngũ, thanh niên công nhân bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19. 

3.2. Hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển 

khai thực hiện Luật trẻ em và các văn bản pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ 

em nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cộng đồng và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống xâm hại 

trẻ em.  

- Huy động các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống, sức khỏe, kỹ năng 

thực hành xã hội cho các đối tượng thanh niên, đặc biệt là thanh niên yếu thế, 

thanh niên công nhân; quan tâm hỗ trợ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên có 

hoàn cảnh khó khăn. 

4. Xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp 

thanh niên 

- Các trường cao đẳng trực thuộc Đoàn khối tổ chức đối thoại, trao đổi 

giữa bí thư cấp uỷ với các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; gặp gỡ, trao đổi, 

đối thoại giữa cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp với đoàn viên, thanh niên.  

- Tổ chức Ngày đoàn viên cho đoàn viên đang lao động, sản xuất tại khu 

công nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước. 
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- Triển khai việc học tập các bài học lý luận chính trị trong đoàn viên.  

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm gắn với chủ đề của Tháng Thanh 

niên nhằm nâng cao nhận thức, hành động của đoàn viên.  

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn, phát triển đoàn viên mới 

lớp đoàn viên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 

XII. Tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.  

- Thực hiện triển khai đồng bộ phần mềm Quản lý đoàn viên tích hợp trên 

ứng dụng Thanh niên Việt Nam. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai đến các cơ sở Đoàn trực thuộc. 

- Tổng hợp kết quả các hoạt động tháng thanh niên báo cáo về Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn theo quy định. 

* Một số hoạt động tập trung trong tháng thanh niên 

- Triển khai công trình chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội 

Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; chào mừng kỷ niệm 30 năm 

tái lập tỉnh Trà Vinh: bàn giao 06 căn nhà tình nghĩa. 

- Tổ chức Hội thao Cán bộ Đoàn chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới 

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 (có kế hoạch riêng). 

- Triển khai mô hình khám bệnh nhân hậu nhiễm Covid -19 tại nhà. 

- Phối hợp với Xã đoàn Hiếu Trung tổ chức chương trình “Ngày đoàn 

viên” năm 2022 (có kế hoạch riêng). 

- Tổ chức 02 lớp tập huấn: “về thực hiện quy trình truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm nông nghiệp cho cán bộ, đoàn viên, các doanh nghiệp và hợp tác xã” 

và “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)”. 

- Phát động hội thi “Theo dòng lịch sử” năm 2022 (có kế hoạch riêng). 

- Tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Đảng với đảng viên trẻ, 

cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên với chủ đề “Khát vọng thanh niên dựng xây 

đất nước” (có kế hoạch riêng). 

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho con cán bộ, chiến sỹ tại Đồn Biên phòng 

Cửa khẩu Cảng Trường Long Hòa, Thị xã Duyên Hải (có kế hoạch riêng). 

- Chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc ra quân đồng loạt thực hiện “Ngày 

chủ nhật xanh” vào ngày 20/3/2022 (có văn bản riêng). 

- Chỉ đạo các Đoàn trường THPT, PTDTNT và Trung tâm GDTX HNDN 

TP. Trà Vinh tham gia Ngày hội tuyển sinh gắn tuyên dương học sinh 3 tốt, 5 tốt. 

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc 



7 

 

- Xây dựng kế hoạch hưởng ứng tháng thanh niên năm 2022 phù hợp với 

tình hình thực tế tại đơn vị. Khuyến khích các đơn vị phối hợp tổ chức các hoạt 

động, nhất là với các đơn vị kết nghĩa. 

- Các cơ sở Đoàn đồng loạt ra quân thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” vào 

ngày 20/3/2022, gắn với các nội dung bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi 

khí hậu, làm sạch biển…Tổng vệ sinh tại trụ sở làm việc và các tuyến đường lân 

cận theo Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các cơ sở Đoàn xây dựng Kế 

hoạch và đăng ký về Văn phòng Đoàn khối về thời gian, địa điểm, nội dung thực 

hiện “Ngày chủ nhật xanh” trong tháng 3 phù hợp với điều kiện của cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp và gửi phần việc thực hiện về Đoàn khối trước ngày 

28/02/2022. 

- Tập trung triển khai thực hiện các công tình, phần việc thanh niên chào 

mừng Đại hội đoàn các cấp (theo nội dung đã đăng ký). 

- Giao Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai thực hiện mô hình 

khám bệnh nhân hậu nhiễm Covid -19 tại nhà. 

- Hàng tuần vào cuối buổi sáng thứ sáu trong Tháng thanh niên các đơn vị 

báo cáo nhanh kết quả hoạt động về Văn phòng Đoàn Khối qua Ioffice_Đoàn 

khối tổng hợp để báo cáo Tỉnh đoàn theo quy định. Riêng báo tổng kết Tháng 

Thanh niên các đơn vị gửi trước ngày 25/3/2022 (không lồng ghép với Báo cáo 

công tác đoàn tháng 3). 

* Lưu ý: Tùy vào điều kiện tình hình dịch bệnh Codvid-19, các cơ sở 

Đoàn có thể điều chỉnh tổ chức các hoạt động sao cho phù hợp tình hình thực tế; 

xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của địa phương, lãnh 

đạo đơn vị để có phương án tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên phù 

hợp, đảm bảo thực hiện hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng các quy định về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tháng thanh niên năm 2022, Ban Thường 

vụ Đoàn Khối đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc chủ động triển khai thực      

hiện tốt./. 
 

 

 

* Nơi nhận:     

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

- Đ/c Phạm Phước Trãi, Phó Bí thư  ĐUK CCQ 

&DN (để b/c); 

- Thường trực ĐUK CCQ &DN (để b/c); 

- Thường trực Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Ban Phong trào Tỉnh đoàn (để b/c); 

- BTV Đoàn Khối (n/biết); 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (t/hiện); 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ  

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 


