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HƢỚNG DẪN 
Về việc góp ý dự thảo Báo cáo chính trị  

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp 

 tỉnh Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 

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

Căn cứ Kế hoạch số 128-KH/ĐTN, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành 

Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh “Về việc tổ chức 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”; 

 Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ban hành 

hướng dẫn đến các cơ sở Đoàn góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội lần 

thứ VII, cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN GÓP Ý 

1. Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Trà Vinh lần thứ VI 

- Kết cấu các phần đã phù hợp, chặt chẽ và cân đối chưa? Cần điều chỉnh 

gì không? Nếu điều chỉnh thì điều chỉnh như thế nào? Đề xuất cụ thể? 

- Nhận định bối cảnh tình hình thanh niên, công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã đầy đủ, xác đáng và toàn diện chưa? Cần 

bổ sung, điều chỉnh hoặc lược bỏ những nội dung nào? 

- Những nhận định, đánh giá trong từng mặt công tác Đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi: công tác tuyên truyền giáo dục; các phong trào của Đoàn; công 

tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng có phù hợp không? Cần bổ 

sung, điều chỉnh những nhận định nào? Nếu điều chỉnh và bổ sung thì điều 

chỉnh, bổ sung những gì? Cụ thể như thế nào? 

- Đánh giá những hạn chế, yếu kém; xác định nguyên nhân và các bài 

học kinh nghiệm đã chính xác chưa? Cần bổ sung, chỉnh sửa, thay thế những 

nội dung gì? 

2. Về mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027 

- Nhận định, đánh giá về tình hình thanh niên trong giai đoạn 2022 – 2027 

đã đầy đủ, chính xác và toàn diện chưa? Cần bổ sung, điều chỉnh hoặc lược bỏ 

những nhận định nào? 
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- Nhận định về những vấn đề đặt ra với thanh niên hiện nay đã phù hợp 

chưa? Cần chỉnh sửa, bổ sung, lược bỏ những nhận định nào? 

- Mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 

nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã phù hợp chưa? Có cần điều chỉnh gì không? 

- Khẩu hiệu hành động đã phù hợp chưa hoặc đề xuất chỉnh sửa, bổ sung, 

lựa chọn khẩu hiệu hành động mới. 

- Về hệ thống các chỉ tiêu có phù hợp chưa hay cần điều chỉnh, bổ sung 

nội dung nào cho phù hợp. 

3. Về các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 

Các giải pháp đề ra đã chính xác, toàn diện và phù hợp với đặc điểm, tình 

hình, nhu cầu của thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khối 

các cơ quan giai đoạn mới chưa? Có cần điều chỉnh gì không? Đề xuất chỉnh sửa 

hoặc đưa ra các giải pháp mới? 

II. HÌNH THỨC, ĐỐI TƢỢNG GÓP Ý 

- Chi đoàn cơ sở và chi đoàn trực thuộc: Lấy ý kiến thông qua thảo luận 

tập thể tại sinh hoạt chi đoàn (BCH chi đoàn cơ sở tổng hợp ý kiến của đoàn 

viên và chi đoàn trực thuộc tổng hợp gửi về Đoàn cơ sở. Tại Đại hội Chi đoàn 

cơ sở và Đoàn cơ sở có thông qua báo cáo kết quả đóng góp). 

- Đoàn cơ sở: tổ chức lấy ý kiến tại Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn cơ sở 

và tổng hợp ý kiến từ các chi đoàn trực thuộc. 

III. YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN 

- Ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh lần thứ VI phải được 

Ban Chấp hành Đoàn cấp cơ sở tổng hợp, thông qua. Báo cáo tổng hợp phải nêu 

rõ có bao nhiêu ý kiến đóng góp về từng vấn đề cụ thể, trong đó bao nhiêu ý 

kiến đồng ý, bao nhiêu ý kiến không đồng ý và các ý kiến khác. 

- Mức độ ý kiến: 

+ “Hầu hết ý kiến”: sử dụng khi có khoảng ¾ trở lên số ý kiến có cùng 

chính kiến. 

+ “Đa số ý kiến”: sử dụng khi có khoảng trên ½ đến dưới ¾ số ý kiến có 

cùng chính kiến. 

+ “Nhiều ý kiến”: sử dụng khi có khoảng trên ¼ đến dưới ½ số ý kiến có 

cùng chính kiến. 

+ “Một số ý kiến”: sử dụng khi có dưới ¼ số ý kiến có cùng chính kiến. 

+ “Có ý kiến”: sử dụng trong trường hợp có một vài ý kiến có sự khác 

biệt hoặc đáng lưu ý về một vấn đề nào đó. 
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- Những ý kiến đề nghị bổ sung, sửa đổi, thay đổi cấu trúc, tiêu đề hoặc 

một đoạn, một câu, cụm từ, từ... cần được phản ánh đầy đủ, ghi nguyên văn 

chính xác. 

- Ngoài những nội dung trong dự thảo, Ban Thường vụ Đoàn Khối đề 

nghị các cơ sở Đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên đề xuất các vấn đề khác liên 

quan đến thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hoặc những 

vấn đề đoàn viên thanh niên đang quan tâm. 

- Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức lấy ý kiến góp ý và 

báo cáo tại Đại hội cấp mình, đồng thời tổng hợp báo cáo gửi về Đoàn Khối 

bằng văn bản chậm nhất đến ngày 10/5/2022. 

* Đoàn Khối sẽ gửi dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội toàn Quốc và cấp 

Đoàn Khối. Riêng đối với dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội toàn quốc, các đơn vị 

triển khai lấy ý kiến giống như cấp Đoàn Khối và tổng hợp chung một báo cáo và 

thông qua tại Đại hội theo chương trình Đại hội đã đề ra. 

Đề nghị các cơ sở Đoàn khẩn trương triển khai thực hiện và tổng hợp ý 

kiến gửi về Đoàn Khối đúng thời gian quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Các cơ sở Đoàn; 

- Lưu VP. 

TM. BTV ĐOÀN KHỐI  

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 

 



 

 

TUỔI TRẺ ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP 

TỈNH TRÀ VINH THI ĐUA HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƢ TƢỞNG, 

ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH; KHƠI DẬY KHÁT VỌNG 

TRONG THANH NIÊN, PHÁT HUY TINH THẦN ĐOÀN KẾT,  

XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN, SÁNG TẠO, ĐỔI MỚI  

THAM GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  

VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC 
(Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đoàn Khối VI trình  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) 

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

 

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 nhiệm vụ tổng kết 

việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; phân tích, 

đánh giá những kết quả đạt được, những mặt hạn chế, nguyên nhân và bài học 

kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, 

mục tiêu, giải pháp lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm 

kỳ mới; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn cấp 

trên; bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu Đoàn đại biểu 

tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa VI báo 

cáo trước Đại hội những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện chương 

trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ 

thể như sau: 

  

TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN  

VÀ DOANH NGHIỆP 

 

DỰ THẢO LẦN 2 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

 Trà Vinh, ngày        tháng      năm 2022 
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PHẦN THỨ NHẤT 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH KHỐI CÁC CƠ QUAN  

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH TRÀ VINH LẦN THỨ VII, 

 NHỆM KỲ 2017 - 2022 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

- Đoàn khối các cơ quan (nay là Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp 

tỉnh)
1
 là Đoàn cấp huyện chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh đoàn và 

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, có chức năng lãnh đạo toàn 

diện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của khối đúng với chủ trương, 

đường lối của của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt sự 

chỉ đạo của Tỉnh đoàn và Đảng ủy khối. Đoàn Khối các cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh Trà Vinh hiện có 38 
(2)

 cơ sở đoàn trực thuộc, trong đó có 06 Đoàn 

cơ sở, 05 đoàn trường (03 Đoàn trường THPT và 02 Đoàn trường Cao đẳng) và 

27 Chi đoàn. Tổng số đoàn viên, thanh niên hiện nay là 3.058 
(3)

. Các loại hình tổ 

chức cơ sở đoàn được chia thành nhiều loại hình như: Khối cơ quan hành chính (15 

đơn vị); khối sự nghiệp (07 đơn vị); khối cơ quan báo chí (01 đơn vị); khối Đoàn 

thể (01 đơn vị); Khối doanh nghiệp (14 đơn vị). 

- Đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp 

có 21 đồng chí, Ban Thường vụ 07 đồng chí (Bí thư và 03 Phó Bí thư).  Trong 

nhiệm kỳ Ban Thường vụ Đảng ủy đã luân chuyển 02 đồng chí cán bộ đoàn 

chuyên trách sang công tác ở các phòng, ban trực thuộc Đảng ủy và giữ chức vụ 

từ tương đương trở lên (Bí thư và Phó bí thư Đoàn khối); 01 đồng chí Bí thư 

Đoàn khối được đều động về Tỉnh đoàn giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Ban 

Thường vụ Đảng ủy khối đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy đều động 01 đồng chí từ 

Tỉnh đoàn về công tác tại Đoàn khối giữ chức Bí thư Đoàn khối và tuyển mới 01 

công chức, đến nay Đoàn khối có 02 cán bộ chuyên trách (khuyết 01). Riêng, 

Đoàn cấp cơ sở, đến nay đã có 20 Bí thư và 17 Phó bí thư Đoàn được cơ quan, 

đơn vị luân chuyển phân công sang công tác lĩnh vực khác. 

1. Thuận lợi 

- Trong nhiệm kỳ qua, đươc sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời 

của Tỉnh đoàn, các ban của Tỉnh đoàn hướng dẫn về công tác chuyên môn, cùng 

với sự đoàn kết thống nhất của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn 

Khối đã khắc phục những khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt 

các phong trào hành động cách mạng trong đoàn viên, thanh niên, qua đó phát 

                                                 
1
. Quyết định số 4501-QĐ/TU, ngày 18/4/2019 của Tỉnh ủy “hợp nhất Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 

và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy 

Trà Vinh”  và Quyết định số 260 – QĐ/TĐTN-TCKT, ngày 23/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “về việc 

đổi tên Đoàn khối các cơ quan tỉnh”. 
2
. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đoàn khối thành lập mới 04 chi đoàn; ban hành Quyết định hạ cấp 

05 Đoàn cơ sở xuống thành Chi đoàn cơ sở; Giải thể 12 Chi đoàn, giảm 569 đoàn viên, thanh niên.  
3
.Trong đó: Cán bộ, công chức, viên chức là 1.060; học sinh, sinh viên là 1.745; Thanh niên công nhân 

là 253; Nữ là 1.458; đảng viên trẻ là 456; dân tộc khmer là 785; dân tộc hoa là 108; Phật giáo là 800; Công giáo 

124; Cao đài là 27. 
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huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong học tập, lao động sáng tạo, góp phần 

tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh gắn với thực hiện 

nhiệm vụ công tác chuyên môn.  

- Sau khi sáp nhập, việc cũng cố, kiện toàn được quan tâm, trình độ năng 

lực của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong khối được nâng lên, việc triển 

khai thực hiện hai phong trào lớn của Đoàn được xác định gắn với lĩnh vực 

chuyên môn, tạo được sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên thanh niên, qua đó 

xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu trong học tập, lao động sản xuất. 

2. Khó khăn 

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cơ sở Đoàn tập trung tuyên 

truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn 

các cấp, đồng thời cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và 

triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã 

đề ra. Bên cạnh đó, một số vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội cũng gặp không ít 

khó khăn như: ô nhiễm môi trường; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như hạn 

hán, hạn mặn xâm nhập, thiếu nước ngọt; dịch bệnh liên tiếp xảy ra như dịch tả 

lợn Châu Phi, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Corona (Covid-19)...đã 

ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân, trong đó có thanh thiếu 

nhi.…Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến tư 

tưởng và định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, tạo niềm tin và ủng hộ các 

chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC  

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục 

Nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn thường xuyên 

được đổi mới nội dung, phương thức với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù 

hợp và tác động đến nhiều đối tượng thanh thiếu nhi
4
. Đặc biệt là triển khai có 

hiệu quả các hoạt động của tuổi trẻ Đoàn khối trong tham gia tuyên truyền 

phòng, chống dịch Covid-19. Với tinh thần: “Tiên phong, tương trợ và thích 

ứng”, các cấp bộ Đoàn trong khối tập trung phát huy vai trò tình nguyện tham 

gia tại các chốt kiểm dịch, phát khẩu trang, phục vụ các khu cách ly, hướng dẫn 

người dân cài đặt các phần mềm và khai báo y tế, làm tấm chắn giọt bắn hỗ trợ 

các trạm kiểm dịch,...Đồng thời triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền trực 

tuyến để đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia như: tích cực chia sẻ các hình 

ảnh đẹp của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên tham gia phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 lan tỏa trên các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông 

nhằm cổ vũ, động viên toàn xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh. 

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Ban Thường vụ Đoàn Khối chỉ đạo 

các cơ sở Đoàn trực thuộc đẩy mạnh đổi mới về nội dung và hình thức trong 

công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Tập trung triển khai, quán triệt, học 

                                                 
4
 Kết quả xây dựng 01 trang Cổng thông tin điện tử Tuổi trẻ Đoàn khối, 01 trang mạng xã hội của Đoàn 

khối; 01 trang Zalopage; 35 trang mạng xã hội của Đoàn cấp cơ sở; thành lập 02 tổ chia sẻ thông tin tích cực và 

phản bác thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội. 
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tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 

Đặc biệt là triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp với 

nhiều hình thức phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. 

Đồng thời, các cơ sở Đoàn tổ chức nghiên cứu, học tập các bài học lý luận chính 

trị của Đoàn dành cho đoàn viên thanh niên thông qua hệ thống phần mềm trực 

tuyến, từ đó thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. 

Các cơ sở Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN, ngày 

17/5/2013 của Ban Thường vụ trung ương Đoàn “Tăng cường rèn luyện tác 

phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn thời kỳ mới”; nghiêm túc thực 

hiện quy định về 08 điều cán bộ Đoàn nên làm và 08 điều không nên làm; Chỉ 

thị số 10/CT-TU, ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc không 

được uống rượu, bia trong giờ làm việc và chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ 

luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên”. 

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn tập trung tuyên truyền học tập, quán triệt Hội 

nghị lần thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII; 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 đạo đức cách mạng, đạo đức, 

lối sống văn hóa  cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”. Tham gia Hội thi “Ánh 

sáng soi đường” do Tỉnh đoàn tổ chức hàng năm có trên 3.000 lượt đồng chí 

tham gia, kết quả vòng chung kết đạt nhiều giải cao. Tiếp tục triển khai có hiệu 

quả Chỉ thị 24-CT/TU ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tiếp 

cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn 

viên, hội viên trên địa bàn tỉnh” và Đề án đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, 

thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội, chú trọng giáo dục nâng cao bản 

lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; chủ động 

cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để thanh niên tự 

phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực 

thù địch, chống phá. Đồng thời, Bí thư Đoàn các cấp cùng thành viên các câu lạc 

bộ Lý luận trẻ thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định 

hướng tư tưởng cho thanh niên trước những vấn đề mới, phức tạp, tích cực tham 

gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện Kết luận số 80 KL/TW của Bộ 

Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên 

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, gắn với thực hiện Nghị quyết hội 

nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách 

về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng Khóa XII“về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi 

sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", 
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“tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đặc biệt là tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng các 

cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
5
 

- Đoàn các cấp đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 

18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều cách làm sáng tạo, thường 

xuyên, liên tục, nội dung hình thức phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi. 

Thông qua đó tổ chức, triển khai có hiệu quả các chuyên đề học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến đoàn viên, thanh niên
6
. 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”,duy trì 52 tủ 

sách, bổ sung 3.824 đầu sách các loại,....
7
 Đồng thời, xây dựng và triển khai các 

giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh thiếu nhi 

trên nền các giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc 

biệt đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ 

Đoàn chủ chốt các cấp. Từ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và 

hành động trong thanh thiếu nhi, xuất hiện ngày càng nhiều gương thanh niên 

tiên tiến làm theo lời Bác và thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực. 

- Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự 

hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi được triển khai hiệu quả, Ban Thường vụ 

đoàn khối bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước và của 

tỉnh, các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của Đoàn, Hội, Đội theo hướng coi 

trọng tính giáo dục và tự giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy 

lòng yêu nước, bồi đắp tinh thần tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi. Công tác 

                                                 
5
. Thông qua các hình thức, Đoàn các cấp đã triển khai tuyên truyền được 4.716 cuộc, có 133.703  lượt 

đoàn viên thanh niên tham dự. Có 02 gương đoàn viên tiêu biểu được tuyên dương trong việc học tập và làm theo tư 

tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

  Đoàn khối tổ chức hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác –Lênin, tương tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại 

hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 và thi kể chuyện về Bác trong cán bộ Đoàn Khối các cơ quan năm 2019 

có 42 đội tham gia với 126 thí sinh. Kết quả Ban Tổ chức đã trao giải cho các đơn vị có thành tích cao trong Hội 

thi gồm: 01 giải nhất (Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Trà Vinh); 01 giải nhì (Đoàn trường THPT 

Chuyên Nguyễn Thiện Thành); 01 giải ba (Chi đoàn Ngân hàng TMCP Công thương); 05 giải khuyến khích; 02 

giải thí sinh kể chuyện hay nhất và 7 giải phong trào; Tổ chức diễn đàn 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh và tuyên dương 10 đồng chí là cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019; Hằng năm, tham gia cùng Tỉnh đoàn về nguồn 

thăm căn cứ cách mạng tại xã An Trường, huyện Càng Long, đây là xã có Chi bộ Đảng được thành lập đầu tiên 

của tỉnh; tham gia Hội thi Ánh sáng soi đường do Tỉnh đoàn tổ chức, kết quả có 1.018 lượt ĐVTN tham gia. Kết quả 

đạt nhiều nhiều cao. 
6
 Tham gia cuộc thi Viết cảm nhận sách “Hồ Chí Minh – sách và lý tưởng” có 59 bài tham gia, kết quả có 02 

Em đạt giải khuyến khích; 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 đến các cơ sở đoàn và đoàn viên tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ 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. Tham gia 

cuộc thi tìm hiểu lịch tỉnh Trà Vinh nhân kỷ niêm 120 năm ngày thành lập tỉnh và kỷ niệm 90 năm ngày thành 

lập Đảng vộng sản Việt Nam đạt 01 giải nhì và 01 giải khuyến khích. 
7
. Kết quả đã  tổ chức được 580 cuộc có 27.191 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Ban Thường vụ Tỉnh 

đoàn tuyên dương 03 đồng chí Bí thư chi đoàn tiêu biểu và tặng 07 kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho 07 cán bộ 

Đoàn có nhiều đóng góp cho tổ chức Đoàn; tham gia Hội thao Đoàn Khối các cơ quan khu vực Đồng bằng Sông 

Cửu Long tại tỉnh Cà Mau và tỉnh Bến Tre. 
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giáo dục truyền thống được các cơ sở Đoàn triển khai với nhiều hình thức sáng 

tạo, hiệu quả. Điển hình như mô hình hành trình giáo dục truyền thống, lấy 

gương giáo dục gương theo lời dạy của Bác, đến những di tích, địa danh gắn với 

nhân vật lịch sử trong và ngoài tỉnh được nhân rộng nhằm để tuyên truyền, giáo 

dục đoàn viên thanh niên, có nơi các cơ sở Đoàn còn triển khai kết nạp đoàn 

viên tại các di tích lịch sử đã góp phần nâng cao niềm tự hào dân tộc, lòng yêu 

nước, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đoàn viên thanh niên 
8
. 

Công tác đền ơn đáp nghĩa cũng được các cấp Đoàn triển khai thực hiện 

tốt. Từ đầu nhiệm kỳ đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng 828 phần quà cho gia 

đình chính sách, tổng kinh phí 248,4 triệu đồng. Đặc biệt, một số cơ sở Đoàn  

thường xuyên đến thăm hỏi, chăm sóc các Mẹ Việt Nam anh hùng, thể hiện đạo 

lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Hàng năm, nhân 

kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, Ban Thường vụ Đoàn Khối cơ quan 

phối hợp Thành đoàn Trà Vinh và các Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn tổ chức Lễ 

thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Trà Vinh có 1.500 

lượt đoàn viên thanh niên tham gia 
9
. 

 - 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 sống có hoài bão, lý tưởng, khát vọng, 

sống có nghĩa tình, tinh thần trách nhiệm, chia sẻ với cộng đồng, luôn tiên 

phong, xung kích, sáng tạo trong tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, 

xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh và trên nhiều lĩnh vực khác. Tham gia tốt 

Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” được các 

cán bộ, đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng, thường xuyên đăng tải, chia sẻ 

các tin, bài về gương người tốt, việc tốt, những hành động đẹp của cán bộ, đoàn 

viên thanh niên nhằm tác động đến ý thức của thanh thiếu nhi theo phương châm 

“lấy gương giáo dục gương”. Đồng thời, 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. Các 

cấp bộ 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 

cho đoàn viên thanh niên tham gia các Ngày hội “Thanh niên sống đẹp”, “Ngày 

hội đọc sách” do Đoàn cấp trên tổ chức. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đoàn 

khối chỉ đạo Đoàn trường THPT, Trung tâm GDTX-HNDN TP Trà Vinh tổ chức 

chương trình “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” hằng 

năm nhằm giáo dục đạo đức, lối sống, ứng xử văn minh, phòng chống bạo lực 

                                                 
8
. Tính từ đầu nhiệm kỳ, Đoàn Khối đã tổ chức 03 cuộc hành trình đến các địa danh: Trung ương Cục 

Miền Nam tỉnh Tây Ninh, địa đạo Củ Chi TP. Hồ Chí Minh,  tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh Tây Nguyên, Côn đảo 

thu hút trên 120 cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia. Tham gia 04 cuộc hành trình giáo dục truyền thống của 

Tỉnh đoàn, 07 hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng, kỷ niệm ngày thành lập Đoàn do Tỉnh 

đoàn tổ chức, có 16 lượt đoàn viên tham gia.  
9
. Kết quả triển khai được 2.460 cuộc, thu hút 55.545 cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia. 
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học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên 
10

. Bên cạnh đó, các cơ sở 

Đoàn thường xuyên thực hiện các hoạt động tuyên tuyền, vận động cán bộ, đoàn 

viên thanh niên thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, 

cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn 

lọc các giá trị tiên tiến, hướng tới xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh 

phúc, văn minh. Thường xuyên xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và 

nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực nhằm định hướng thanh thiếu 

nhi đến các giá trị tích cực, cao đẹp. Đồng thời, chủ động đấu tranh, phê bình 

các biểu hiện sai trái, tiêu cực, nhận thức lệch lạc trong đoàn viên, thanh thiếu 

nhi, bài trừ các tệ nạn xã hội. 

 - Triển khai các giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được 

các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện bằng nhiều phương thức sáng tạo, góp phần 

hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong 

đoàn viên, thanh thiếu niên. Các cơ sở đoàn tập trung tuyên truyền trong ĐVTN 

và học sinh về các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Luật đang có hiệu 

lực như: Luật Trẻ em, Luật Thanh niên, 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 giao thông 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... 
11

. Đoàn cấp cơ sở thường xuyên chú trọng tuyên 

truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh, nâng cao trách nhiệm, ý thức 

bảo vệ chủ quyền đất nước, lợi ích quốc gia, dân tộc và ứng dụng công nghệ 

thông tin trong triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật; phối hợp hiệu quả với các ngành trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật trong thanh niên. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn thường xuyên cập nhật 

kiến thức mới, bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, 

tuyên truyền viên của Đoàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền 

miệng của Đoàn. 

Nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn có sự phát triển 

vượt bậc, đặc biệt là đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc đổi mới toàn 

diện từ nội dung đến phương thức tuyên truyền. Các cơ sở Đoàn nắm vững đặc 

điểm đối tượng tuyên truyền, giáo dục, từ đó có nhiều biện pháp tuyên truyền 

phù hợp, đáp ứng đúng tâm lý của từng nhóm đối tượng thanh thiếu niên theo 

ngành nghề, lĩnh vực, năng khiếu, sở thích… tuyên truyền tập trung vào những 

hoạt động cụ thể, thiết thực đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

đoàn viên, thanh thiếu niên mà tổ chức Đoàn triển khai, tạo sự tin tưởng và đồng 

thuận thanh niên. Có thể nói, công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Đoàn 

ngày càng có chiều sâu đã góp phần xây dựng môi trường cho thanh thiếu niên 

                                                 
 

10
.  Trong  nhiệm kỳ  đã tổ chức được 15 cuộc, có  3.500 lượt đoàn viên, hoc sinh tham gia. 

   
11

. Kết quả được 648 cuộc có 21.688 lượtt ĐVTN tham gia. Bên cạnh đó, triển khai đồng loạt tuyên 

truyền giáo dục pháp luật tại các cơ sở đoàn gắn với sinh hoạt chi đoàn. 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, an toàn 

giao thông,...tổ chức thực hiện được 320 cuộc có 4.568 lượt đoàn viên tham gia. 
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phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, nâng cao nhận thức về trách nhiệm, vai trò 

của tổ chức Đoàn trong tình hình mới. 

2. Các phong trào hành động cách mạng  

 2.1. Phong trào “Thanh niên tình nguyện”  

  Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh đăng ký thực hiện các công trình, phần việc 

thanh niên như: Hằng năm Đoàn Khối các cơ quan đăng ký về Tỉnh đoàn thực 

hiện 16 công trình thanh niên trị giá 1,9 tỷ đồng, các cơ sở Đoàn đăng ký về 

Đoàn Khối và thực hiện 69 công trình và 208 phần việc thanh niên góp phần 

tham gia phát triển kinh tế, xã hội ở các địa phương, kinh phí trên 2,8 tỷ đồng. 

Chỉ đạo các cơ sở Đoàn phát huy việc ký kết nghĩa giữa các cơ sở Đoàn ngành 

tỉnh với Đoàn Thanh niên các xã trong tỉnh  

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

được Ban Thường vụ Đoàn khối chỉ đạo thực hiện thường xuyên hằng năm, cao 

điểm trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện “Kỳ nghỉ 

hồng” , Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh,..  Phong trào được triển 

khai sâu rộng không chỉ trong cán bộ, đoàn viên thanh niên mà đã lan rộng ra các 

khu vực, đối tượng thanh niên khác, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng 

nông thôn mới, được chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá 

cao. Nhiều nội dung được các cấp bộ Đoàn triển khai tốt, như: hỗ trợ thanh niên 

phát triển kinh tế; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; xây dựng mới “nhà 

nhân ái”; nâng cấp, sửa chữa, xây mới đường giao thông nông thôn; xây mới  

và sửa chữa cầu giao thông nông thôn; thực hiện công trình “Thắp sáng đường 

quê”, xây dựng “Tuyến đường hoa thanh niên”… các hoạt động đã thu hút 

đông đảo thanh niên và huy động lực lượng xã hội cùng tham gia thực hiện các 

công trình, phần việc ý nghĩa thiết thực và hiệu quả 
12

 góp phần tích cực vào 

quá trình xây dựng nông thôn mới, được chính quyền địa phương và nhân dân ghi 

nhận, đánh giá cao. 

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh 

các cơ sở Đoàn làm tốt công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô 

thị như: Xây dựng và triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện  tham gia 

bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, tham gia giữ gìn trật tự đô thị. 

Đăng ký đảm nhận và thực hiện các tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - 

Văn minh  - An toàn”; tuyên truyền xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ứng 

xử văn hóa trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Định kỳ hằng tháng, hằng 

quý các cơ sở đoàn phối hợp với đơn vị kết nghĩa tại địa phương ra quân vệ sinh 

cảnh quang môi trường xung quanh khu vực chợ, cơ quan, trường học; vận động 

                                                 
12

. Kết quả,  Hỗ trợ được 01 thanh phát triển kinh tế với kinh phí 20 triệu đồng; Xây dựng mới 02 tuyến 

đường giao thông nông thôn với chiều dài 4.500 mét, kinh phí 80 triệu đồng; rải đá và nâng cấp sữa chữa đường 

giao thông nông thôn với chiều dài 9,3 km; ra quân vệ sinh cảnh quan môi trường với chiều dài 6,2 km; thực 

hiện công trình “thắp sáng đường quê” với chiều dài 09 km, kinh phí 218 triệu đồng; Sửa chữa 02 cầu giao thôn 

nông thôn, kinh phí 21,7 triệu đồng; Trồng mới  26.160 cây xanh các loại tại các xã điểm nông thôn mới trên địa 

bàn tỉnh;  xây dựng mới 42 căn nhà Nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho đoàn viên và gia đình chính 

sách khó khăn về nhà ở, sửa chữa 02 căn nhà cho mẹ Việt Nam anh hùng. Tổng trị giá 01 tỷ 825 triệu đồng; tổ 

chức 05 lớp tập huấn chuyển giao khoa học về kiến thức nông, lâm, ngư nghiệp cho 451 người dân. 
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nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định, thu gom rác thải sinh hoạt tại các điểm đen, 

khu vực chợ, khu đông dân cư...
13

 góp phần xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch, 

đẹp, văn minh.  

- Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được các 

cấp bộ đoàn triển khai xuyên suốt thông qua việc vận động đoàn viên, thanh niên 

và người dân  thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU ngày 28/12/2016  của Tỉnh ủy gắn triển 

khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh” của Trung ương Đoàn được triển khai 

tổ chức tốt, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của 

thanh thiếu nhi và Nhân dân về bảo vệ môi trường 
14

. Hoạt động trồng cây bảo vệ 

môi trường, ra quân thực hiện “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” 

tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Các hoạt động tuyên truyền góp phần 

bảo vệ nước sạch, bảo vệ môi trường được diễn ra cao điểm vào dịp như: Ngày 

môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ 

sinh môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam. Ngoài ra, các cơ sở đoàn chủ 

động tham gia các cuộc thi bảo vệ môi trường do Đoàn cấp trên tổ chức như: 

Cuộc thi“Thanh niên với môi trường”, cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo xanh” ... 

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

cấp bộ Đoàn thường xuyên thực hiện thông qua việc tổ chức các hoạt động chia sẻ, hỗ trợ 

người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tập trung các địa bàn khó khăn, vùng 

sâu, vùng xa như: vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, duy trì và 

thành lập mới các câu lạc bộ ngân hàng máu sống, máu hiếm; tổ chức thường xuyên các 

hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn” như: thăm hỏi, tặng quà gia đình 

chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng
15

. Kip thời, nhân rộng mô hình khám 

bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tại nhà, đây là mô hình tiêu 

biểu của Đoàn khối trong nhiệm kỳ qua được Tỉnh ủy, ban Thường vụ Tỉnh đoàn  tặng bằng 

khen
16

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

                                                 
13

 Phối hợp với Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 02 cuộc Mittinh hưởng ứng Ngày Môi trường 

thế giới (05/6), có trên 600 ĐVTN tham dự; phối hợp Sở Công Thương Trà Vinh, Công ty Điện lực Trà Vinh tổ 

chức 02 cuộc Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất, có trên 350  cán bộ, đoàn viên thanh niên tham 

gia; các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức đồng loạt “Ngày thứ bảy tình nguyện” và “ Ngày Chủ nhật Xanh” 

hưởng ứng phong trào “chống rác thải nhựa”, thu hút 309.180 ĐVTN tham gia; phát  5.500 tài liệu tuyên truyền 

về an toàn tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường. 

Các cơ sở Đoàn đăng ký đảm nhận 45 tuyến đường hoa thanh niên “Sáng – xanh – sạch – đẹp” với chiều dài 

90,2 km; ra quân vệ sinh cảnh quang môi trường, thu gom rác thải các tuyến đường GTNT, khu vực sông, khu 

vực chợ, khu vực công cộng, địa bàn dân cư với chiều dài 125 km, thu hút 580.167 lượt cán bộ, đoàn viên, 

thanh niên và người dân tham gia. 
14

. Chỉ đạo các Đoàn trường THPT, Trung trâm GDTX- HNDN- Thành phố Trà Vinh thực hiện chiến 

dịch “Hoa Phượng đỏ” hàng năm  như: tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên học sinh; tuyên 

truyền các hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết; vận động thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè; nếp sống 

văn minh đô thị, thực hiện ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh, kết quả được 574 cuộc tổng vệ sinh môi 

trường qua đó thu gom được 39,7 tấn rác thải các loại, thu hút 20.415 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. 
15

.  Tổ chức 05 bữa cơm yêu thương; tặng 2.153 phần quà, tổng kinh phí 01,2 tỷ đồng; hiến 1,819 đơn vị 

máu, có 2.235 đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia; thành lập được 01 CLB Ngân hàng máu sống có 25 đoàn 

viên tham gia. 

Định kỳ 02 năm/lần, Đoàn khối tổ chức “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện” và phong 

trào hiến máu tình nguyện. Kết quả,  50 cá nhân tiêu biểu được tuyên dương có thành tích tham gia phong trào hiến 

tích máu tình nguyện 5 lần, 10 lần và 20 lần. 
16

. Tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí 180 đợt với 10.784 lượt người dân; khám tại nhà cho 

người già neo đơn, người cao tuổi và tại Trung tâm bảo trợ xã hội. Theo đó, đều đặn hàng tuần đoàn Bác sĩ đã tiến 

hành thực hiện thăm khám cho các đối tượng theo kế hoạch tại các phường, xã trên địa bàn Thành phố Trà Vinh. 

Phát huy hiệu quả mô hình tháng 02/2019, Ban Thường vụ Đoàn Khối tiếp tục chỉ đạo Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa 
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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
17

. 

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện cao điểm tiếp tục được các cấp bộ 

Đoàn tổ chức, tham gia hiệu quả thông qua chuỗi hoạt động “Xuân tình 

nguyện”,“Xuân biên giới, Tết hải đảo”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch Thanh 

niên tình nguyện hè”,… các hoạt động đã góp phần tạo hiệu ứng liên tục, thúc đẩy 

tinh thần tình nguyện, khí thế tình nguyện trong thanh niên. Đặc biệt, là các hoạt 

động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” hằng năm đã thu hút 

trên 500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, mỗi năm mang lại giá trị làm lợi cho địa 

phương hàng trên 200 triệu đồng, được xã hội đồng tình, đánh giá cao. 

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

Hằng năm, Ban Thường vụ Đoàn Khối và 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 và 

người nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống 
18

. 

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

35 đoàn cơ sở với 1.110 đoàn viên tham gia với số tiền 180.220.000đ 

2.2. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” từng bước đi vào thực tiễn, thúc đẩy 

tinh thần sáng tạo trong mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi. 

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

sáng tạo: Tiếp tục triển khai trong đoàn viên, thanh thiếu nhi thực hiện tốt Cuộc 

vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”. Qua đó, xuất hiện 

nhiều ý tưởng mới có giá trị và thiết thực. Kết quả trong nhiệm kỳ đã đăng 1.862 

ý tưởng lên cổng thông tin ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam của 

Trung ương Đoàn
19

. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đoàn khối phát động đến các 

                                                                                                                                                         
khoa, nhân rộng mô hình, nhân đến thăm khám hàng tháng cho 123 trẻ mồ côi, người khuyết tật, người già neo đơn 

tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, thời gia qua triển khai mô hình, tính đến nay đoàn Y, Bác sĩ đã tổ chức được trên 

125 đợt khám bệnh tại gia đình, cho 1.650 người già neo đơn, người cao tuổi tại gia đình, thu hút 87 Y, Bác sĩ hỗ 

trợ; tổ chức khám tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh được 15 đợt, khám cho 2.542 lượt bệnh nhân, qua đó đã trao 

tặng 1.715 đơn thuốc miễn phí, tặng 120 phần quà cho người già neo đơn, người cao tuổi. 
17

 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 đượ c 

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. 
18

. Tặng 25.400 quyển tập; 1.535 suất học bổng; 7.326 phần quà và 300 bộ đồng phục cho các em thiếu 

nhi có hoàn cảnh khó khăn; 118 xe đạp; 499 góc học tập; 85 cặp học sinh; 850 cây viết; 10 bộ lọc nước cho các 

trường tiểu học; 05 bộ máy tính; 20 máy tính bản, điện thoại cho các em học trực tuyến;  xây dựng 05 khu vui 

chơi cho thiếu nhi… Tổng kinh phí trên 2,9 tỷ đồng. 
19

. Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp, tổ chức Tọa đàm trao đổi, đề xuất ý 

tưởng, sáng kiến, sáng tạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới, năm 2019”, 
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cơ sở đoàn trực thuộc tham gia tốt các cuộc thi như: Cuộc thi “Sáng tạo xanh”, 

Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp”, Cuộc thi “Tri thức trẻ vì giáo dục”, 

Tham gia đề xuất giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo”, Hội thi “Tin học trẻ toàn 

quốc”
20

... Đồng thời, phát động 100% đoàn viên thanh niên là cán bộ, công chức, 

viên chức thực hiện phong trào “3 trách nhiệm”; đăng ký sáng kiến, giải pháp 

về hoạt động Đoàn, về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị
21

; 

tiếp tục duy trì các mô hình, sáng kiến tham gia cải cách thủ tục hành chính cho 

Nhân dân như: mô hình “một cửa”, “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục 

hành chính cho Nhân dân”,...Qua đó thu hút được đông đảo đoàn viên thanh 

niên tham gia và hưởng ứng 
22

. 

- 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. 

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

Tham gia Hội thi Tin học trẻ Khối các bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 

năm 2019 do Tỉnh đoàn tổ chức đạt nhiều giải cao. 

2.3. Phong trào 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, 

                                                                                                                                                         
báo cáo kết quả phong trào sáng tạo trẻ giai đoạn 2017 – 2019, nghe 05 bài tham luận về các mô hình sáng tạo 

tiêu biểu và trên 121 đề xuất ý  tưởng của  cán bộ đoàn tham dự. 
20

. Tham gia Hội thi Tin học trẻ Khối cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang do Tỉnh đoàn tổ 

chức. Kết quả, đạt 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba; 04 giải khuyến khích. Cử 03 đồng chí tham gia Hội thi 

Tin học trẻ Khối cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang năm 2021 cấp Trung ương. Kết quả có 02 

đồng chí đạt chứng chỉ tin học cấp Trung ương với số điểm (700/1000 và 770/1000). Cử 02 đồng chí tham gia 

cuộc thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh, kết quả 01 đồng chí đạt 01 giải nhì. Cử 01 đồng chí tham gia cuộc thi Báo 

cáo viên giỏi cấp Trung ương, kết quả 01 đồng chí loạt vào vòng chung kết cuộc thi Liên hoan Báo cáo viên toàn 

quốc lần thứ III, năm 2021. 
21

. Có 48 sáng kiến giải pháp tham gia cấp tỉnh, 1.225 ý tưởng sáng kiến, sáng tạo tham gia cấp ngành. 
22

. Kết quả trong nhiệm kỳ, đã tổ chức được 1.702 cuộc, có 11.893 lượt đoàn viên tham gia, qua đó đã 

giải quyết được 10.090 thủ tục pháp lý, hồ sơ cải cách hành chính; trợ giúp pháp lý  cho người dân ở vùng sâu, 

vùng xa được 45 cuộc có 1.417 lượt người dân tham dự và tổ chức 07 cuộc phiên tòa giả định thu hút 860 lượt 

học sinh, ĐVTN và người dân tham dự.Bên cạnh đó còn tổ chức 45 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý cho 

người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, có 1.417 lượt người tham dự; tham gia cuộc thi sáng tác biểu trung 

(logo) và khẩu hiệu (Slogan) khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2018. Có 11 thí sinh loạt vào vòng chung kết, kết 

quả đạt 02 giải nhì, 01 giải ba và 4 giải khuyến khích.  
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tuyên truyền về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho cán bộ đoàn, 

đoàn viên, thanh niên. Củng 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. Chủ động đấu tranh, phản bác những 

thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho thanh niên tước sự chống 

phá của các thế lực thù địch nhất là trên không gian mạng
23

. 

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

toàn vẹn lãnh thổ. Tăng cường, hưởng ứng tốt các hoạt động tuyên truyền về 

chủ quyền biển, đảo, biên giới đất liền cho thanh thiếu nhi; tổ chức các hoạt 

động giúp đỡ hỗ trợ thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác nơi biên 

giới, biển đảo như: Chương trình“Tháng ba biên giới”, Chương trình “Xuân 

biên giới - Tết hải đảo” do Tỉnh đoàn tổ chức tại các Đồn Biên phòng trên địa 

bàn tỉnh, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi thực hiện các nhiệm vụ chính trị 

của địa phương, đơn vị, góp phần tích cực vào việc củng cố tình đoàn kết quân 

dân, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội, Đội ngày càng vững mạnh
24

.Hằng 

năm, phối hợp với các đơn vị tổ chức ra chương trình “Ra quân làm sạch bãi 

biển” tại các địa bàn có đường biên giới tiếp giáp với biển
25

. 

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

Các chương trình đồng hành với thanh niên được đẩy mạnh triển khai với 

nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế, chính đáng của thanh 

niên, qua đó đã tạo nhiều phong trào, chương trình đồng hành, giáo dục cho thanh 

niên, góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện của thanh niên.  

3.1. Chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập 

Các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập được các cấp bộ 

Đoàn thực hiện có hiệu quả với các phần việc như: tổ chức nhiều hoạt động hỗ 

trợ, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tiếp cận cơ hội học tập, nghiên cứu 

khoa học, phát triển tài năng, tham gia xây dựng môi trường học đường lành 

mạnh như: phong trào“Học sinh 3 tốt”, Chương trình “Tiếp sức đến trường”, 

phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, Tuyên dương “nhà giáo 

trẻ tiêu biểu” tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, tạo được sự quan tâm, tham gia 

                                                 
23

 Đoàn khối tổ chức chương trình tọa đàm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về “Vai trò, trách nhiệm của 

Đoàn thanh niên trong tăng cường, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai 

trái, thù địch trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/W ngày 18/10/2018 của Bộ Chính trị với 

sự tham dự trên 150 đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam. 
24

 Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức 06 cuộc, tặng 60 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 

06 phần quà cho các Đồn Biên phòng; tặng 5.000 khẩu trang y tế. Tổng kinh phí  55.000.000 đồng. 
25

. Kết quả, thu gom được trên 5 tấn rác khó phân hủy (Túi nylon, bao bì nhựa, chai lọ và các rác thải 

khó phân hủy khác), thu hút trên  3.000 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia. 
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của học sinh, sinh viên 
26

; tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả các mô hình 

trong học sinh, sinh viên nhằm nâng cao chất lượng trong học tập
27

. 

- 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
28

.  

3.2. Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp 

- Các cơ sở Đoàn chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh 

niên về nghề nghiệp, việc làm thông qua việc tuyên truyền các chủ trương, chính 

sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, phối hợp với địa phương tổ chức hoạt động 

tư vấn cho thanh niên về xuất khẩu lao động và thị trường lao động ở nước ngoài. 

Tăng cường phối hợp các ngành chức năng tổ chức tư vấn, hỗ trợ thanh niên, 

học sinh, sinh viên trong nghề nghiệp, việc làm thông qua các hoạt động như: 

“Sàn giao dịch việc làm”, “Tư vấn hướng nghiệp”. Đoàn trường tổ chức các 

hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên về nghề nghiệp, 

việc làm như: “Tư vấn tuyển sinh”, “Ngày hội khởi nghiệp” 
(29)

.  

Những hoạt động thiết thực cũng như kết quả đạt được trong phong trào 

“Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” đã khẳng định vai trò của 

tổ chức Đoàn trong đời sống thanh niên, góp phần phát huy tinh thần xung kích 

của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời, qua phong 

trào đã thu hút, tập hợp thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, góp phần xây 

dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. 

3.3. Chương trình 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 

Các cấp bộ Đoàn tổ chức hiệu quả các hoạt động trang bị kỹ năng thực 

hành xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe vị thành niên, phòng chống tệ nạn xã 

hội cho đoàn viên, thanh niên; duy trì và thành lập mới các câu lạc bộ, đội, nhóm 

thực hành kỹ năng. Tổ chức liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm hằng năm, các 

chương trình, liên hoan văn nghệ,... Các hoạt động thể dục - thể thao được tổ chức 

thường xuyên và đa dạng về hình thức: tổ chức các trò chơi dân gian, Hội thao 

cán bộ Đoàn,... thu hút hàng ngàn lượt thanh thiếu nhi tham gia
 (30)

. 

                                                 
26

 Trong nhiệm kỳ, có 45 học sinh đạt danh hiệu “học sinh 3 tốt” cấp trường; có 12 học sinh đạt danh 

hiệu “học sinh 3 tốt” cấp tỉnh; có 02 học sinh đạt danh hiệu “học sinh 3 tốt” cấp Trung ương; 10 học sinh đạt 

danh hiệu “học sinh 03 rèn luyện” cấp tỉnh; 15 học sinh đạt danh hiệu “học sinh 03 rèn luyện” cấp trường và 01 

giáo trẻ tiêu biểu được tuyên dương cấp tỉnh. 
27

 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”. 
28

 Các cơ sở đoàn vận động được 106.630.000 đồng trao học bổng cho 135 em học sinh nghèo. 
29

. Kết quả, đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh được 55 cuộc có 9.662 lượt học sinh, sinh 

viên  được tư vấn hướng nghiệp. Tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho 3.294 lao động, qua đó giải quyết việc 

làm được 1.923 lao động và ngoài tỉnh. 
30

. Kết quả, tổ chức được 291cuộc, thu hút trên 21.394 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Đoàn khối 

hằng năm, tổ chức Hội thao cán bộ Đoàn chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với các 

môn môn thi đấu như: cầu lông và môn bóng chuyền hơi nữ, kéo co... Giải bóng đá mini truyền thống 15/10 lần 
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Ngoài ra, các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân, sinh viên 

có hoàn cảnh khó khăn được triển khai bằng nhiều hình thức ý nghĩa, thiết thực 

như: Chương trình “Xuân tình nguyện”, “Tháng Công nhân” được tổ chức hiệu 

quả như: thăm hỏi, tặng quà; tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, bán hàng giá 

ưu đãi cho thanh niên, công nhân. 

4. Công tác quốc tế thanh niên 

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

nhận thức về quốc tế và hội nhập quốc tế cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh 

niên. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh 

niên trong hội nhập quốc tế, tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tích 

cực, chủ động trong nghiên cứu, học tập, rèn luyện để sẵn sàng hội nhập. Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền về tình hình quốc tế, các vấn đề quốc tế, toàn cầu 

cho đoàn viên, thanh niên. Thực hiện hiệu quả các hoạt động nâng cao nhận 

thức, rèn luyện, trang bị kiến thức, nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng hội 

nhập quốc tế cho đoàn viên, thanh niên
31

.  

- 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, các chương trình ngoại khóa thực hành tiếng Anh trong học sinh THPT, 

bước đầu đã có hiệu quả 
32

.  

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

5.1. Công tác cán bộ đoàn 

- Công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn 

được coi trọng; thực hiện Kế hoạch số 276-KH/TĐTN-TCKT, ngày 08/4/2020 

của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “về việc triển khai thực hiện Kết luận 07-

KL/TWĐTN-BTC ngày 14/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về 

một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 – 

2022”. Hằng năm, Ban Thường vụ Đoàn khối đã xây dựng kế hoạch tập huấn bồi 

dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho cán bộ Đoàn qua đó góp phần 

nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ đoàn ở các cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ và đòi hỏi ngày càng cao đối với cán bộ đoàn trong tình hình mới 
33

.  

- Thực hiện chủ trương (1+2) của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về quy 

định cán bộ đoàn cấp tỉnh 01 năm tối thiểu có 2 tháng công tác tại cơ sở và Quy 

định 784-QĐ/TU, ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc cấp ủy, 

                                                                                                                                                         
thu hút trên 3000 lượt đoàn viên, thanh niên và vận động viên tham gia. Ngoài ra, còn tham gia các hoạt động do 

Đoàn cấp trên tổ chức và đạt nhiều giải cao như: Giải A Liên hoan nhóm nhảy thanh niên; Giải nhất tiếng hát 

thanh niên cùng Bolero; Giải vô địch hội thao cán bộ Đoàn – Hội 2019... 
31

 . Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan phối hợp với Đoàn trường ĐHTV, tổ chức 01 lớp tập huấn 

kỹ năng đối ngoại, kỹ năng giao tiếp đa văn hóa cho 28 thành viên trong CLB tiếng anh tham gia.  
32

. Tham gia Hội thi Tin học trẻ và Olympic tiếng anh, Hội thi Rung chuông vàng do Đoàn cấp trên tổ 

chức, kết quả luôn đạt nhiều giải cao. 
33

 Hằng năm, Ban Thường vụ Đoàn khối phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 

kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở. Kết quả, tổ chức 08 

cuộc, có 540 lượt cán bộ đoàn tham gia. 
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lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt 

định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ, hội, phân hội”, 

Ban Thường vụ Đoàn khối đã tổ chức, triển khai quán triệt trong Ban Chấp hành 

Đoàn khối về nội dung, phương thức thực hiện, qua đó từng Ủy viên Ban Chấp 

hành Đoàn khối xây dựng kế hoạch, xác định cụ thể nội dung công việc hỗ trợ cơ 

sở để góp phần cùng cơ sở hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả các 

đồng chí đã thực hiện nghiêm túc các nội dung như: tham dự sinh hoạt chi đoàn, 

dự các hoạt động, hội nghị tại cơ sở; tham gia hội nghị khảo sát, kiểm tra theo 

chuyên đề, định kỳ; tham gia họp Ban Chấp hành theo định kỳ,..
34

 

5.2. Công tác đoàn viên 

- Các cấp bộ Đoàn đã tập trung thực hiện một số giải pháp góp phần nâng 

cao nhận thức chính trị, tính tiền phong, gương mẫu của người đoàn viên. Triển 

khai chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022, với 4 mức phân loại 

mới được Đoàn các cấp triển khai đạt hiệu quả, từng bước nâng cao hơn nhận thức 

và tinh thần tự rèn luyện của đoàn viên trong thời kỳ mới. Công tác bồi dưỡng, 

phát triển đoàn viên mới được thực hiện theo hướng chủ động tạo nguồn, 

chú trọng bồi dưỡng thanh niên tiên tiến và đội viên trưởng thành để kết nạp 

vào Đoàn; tại các đơn vị, lễ kết nạp đoàn viên được tổ chức trang trọng, đồng 

thời tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào cho đoàn viên mới. Việc 

triển khai kết nạp “Lớp đoàn viên 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí 

Minh”, “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Lớp 

đoàn viên 87, 88, 89 và 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” được tổ chức đồng 

bộ. Việc tổ chức kết nạp đoàn viên mới tại các địa chỉ văn hóa, di tích lịch sử 

cách mạng; gắn với các ngày lễ kỉ niệm của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, trên 

các công trình, phần việc thanh niên... ngày càng được nhân rộng.  

- Chủ trương “1+1” mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên 

tham gia Đoàn giai đoạn 2018 - 2022 đã thực sự phát huy được tinh thần chủ 

động, sáng tạo và vai trò nòng cốt của đoàn viên trong việc tập hợp thanh niên, 

thu hút thanh niên tham gia Đoàn; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và 

xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh 

niên, tạo mối gắn kết giữa thanh niên với đoàn viên và tổ chức Đoàn
35

.  

5.3. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đoàn 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 199-KH/TĐTN-TC-KT ngày 

30/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “về việc triển khai thực hiện Kết luận 

số 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 

về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa 

bàn dân cư giai đoạn 2019 – 2022” và xem đây là giải pháp lớn, trọng tâm, 

xuyên suốt toàn nhiệm kỳ với các nội dung trọng tâm như: Phân công Ban Chấp 

hành dự sinh hoạt chi đoàn, cung cấp tài liệu sinh hoạt chi đoàn, hỗ trợ các kỹ 

                                                 
34

. Trong nhiệm kỳ, có 410 lượt ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối tham dự các hoạt động cấp cơ sở; tổ 

chức 06 hội nghị kiểm tra định kỳ; 05 hội nghị chuyên đề; 8 cuộc kiểm tra, giám sát.  
35

. Trong nhiệm kỳ, kết nạp mới 1.720 thanh niên vào đoàn. 
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năng cần thiết cho đội ngũ Bí thư chi đoàn; tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn triển 

khai các giải pháp xây dựng “Chi đoàn mạnh” đối với Chi đoàn; xây dựng 

“Đoàn cơ sở 3 chủ động” đối với Đoàn cơ sở; chế độ sinh hoạt lệ định kỳ được 

duy trì thường xuyên hơn và ngày càng thu hút được số lượng đoàn viên đến 

tham dự. 

5.4. Công tác kiểm tra, giám sát  

- Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn có chuyển biến tích cực. Tính kế 

hoạch, tính hướng dẫn, tính phát hiện và tính định hướng trong công tác kiểm tra, 

giám sát được thể hiện rõ nét hơn. Nội dung kiểm tra, giám sát sát với thực tiễn, tập 

trung vào việc triển khai, cụ thể hóa các chương trình, kết luận trong cả nhiệm kỳ 

2017-2022; chương trình công tác của Ban Chấp hành Đoàn các cấp; Hình thức, 

phương pháp kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; 

quy trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ và khoa học hơn. Qua đó, từng bước giúp các 

cấp bộ Đoàn đánh giá được hiệu quả, tính khả thi của các chủ trương, chương trình 

công tác Đoàn; phát hiện, khắc phục kịp thời những vấn đề khó khăn, tồn tại, hạn 

chế trong công Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.  

-  Tổ chức kiểm tra định kỳ kiểm tra chuyên đề  và kiểm tra đánh giá chất 

lượng cơ sở Đoàn dịp cuối năm. Qua đó kịp thời biểu dương những cách làm 

hay, sáng tạo cũng như kịp thời định hướng những khó khăn vướng mắc cho cơ 

sở trong thời gian tiếp theo
36

. 

- Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về 

“Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

đoàn thể chính trị - xã hội”.  Hằng năm, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan 

và Doanh nghiệp xin chủ trương Đảng ủy khối thành lập Đoàn giám sát đối với 

các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy. Nội dung kiểm tra giám sát chủ yếu về: 

triển khai thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về việc 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”; công tác huy 

hoạch đào tạo cán bộ Đoàn. 

6. Công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị 

 Nhiều đổi mới hình thức trong triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị 

quyết về công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Đoàn 

                                                 
36

.  Năm 2017, Kết quả 46 đơn vị xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 01 đơn vị xếp loại 

“Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Năm 2018, kết quả 48 cơ sở Đoàn xếp xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 

(01 chi đoàn mới thành lập chưa đủ điều kiện xếp loại); Năm 2019, Kết quả 44 đơn vị xếp loại “Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ” (đạt tỷ lệ 95,6%); 02 chi đoàn xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; (đạt 4,3%) và 

01 Chi đoàn mới thành lập không đủ điều kiện phân loại (Chi đoàn Bưu điện tỉnh); Năm 2020, có 39 đơn vị xếp 

loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” (đạt 88,6%); 03 đơn vị xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” (đạt 6,8%); 02 

đơn vị xếp loại “hoàn thành nhiệm vụ” (đạt 4,6%); Năm 2021, 34/42 đơn vị xếp loại “Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ” (đạt 80,9%); 05/42 đơn vị xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” (đạt 11,9%);03 đơn vị xếp loại “Hoàn 

thành nhiệm vụ” (đạt 2,38%). 

 Trong đó 03 Đoàn trường THPT, Trung tâm GDTX-HNDN –TPTV hằng năm xếp loại “Hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ”. Đoàn Khối được Tỉnh đoàn xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hằng năm. Đặc 

biệt, năm 2019, 2021 được Ban Thường Tỉnh đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc là đơn vị dẫn đầu trong toàn hệ 

thống đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn. 
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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. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đa số các cơ sở Đoàn tổ chức diễn đàn, tọa 

đàm như “Thanh niên với Đảng – Đảng với thanh niên”,“Tự hào tiến bước dưới 

cờ Đảng”, tổ chức đồng loạt trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng; qua đó 

tạo nên dấu ấn sâu đậm có sức cổ vũ ĐVTN rèn luyện, phấn đấu để đứng trong 

hàng ngũ đảng viên
37

.  

7. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ 

Chỉ tiêu 1: Trên 90% đoàn viên thanh niên được tuyên truyền, học tập, 

quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; 100% đoàn viên được tuyên truyền, quán triệt các chuyên đề hàng 

năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Kết quả: Đạt chỉ tiêu 

Chỉ tiêu 2: Trong nhiệm kỳ, vận động xây dựng ít nhất 25 căn nhà nhân 

ái cho đoàn viên thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Vận 

động tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí 8.000 lượt người dân.  

Kết quả thực hiện: vượt chỉ tiêu 

Trong nhiệm kỳ, xây dựng được 42 căn nhà nhân ái, tổng kinh phí 

1,825,000đ; Tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí 180 đợt 

với 10.784 lượt người dân, kinh phí 1.650.000đ. 

Chỉ tiêu 3: Hàng năm, 100% cơ sở Đoàn có đăng ký và thực hiện công 

trình hoặc phần việc thanh niên cấp cơ sở theo tiêu chí quy định; Đoàn Khối các 

cơ quan thực hiện ít nhất 02 công trình thanh niên cấp huyện. 

Kết quả thực hiện: vượt chỉ tiêu 

Trong nhiệm kỳ, Đoàn khối có 15 công trình thanh niên trị giá 1,9 tỷ đồng; 

Các cơ sở Đoàn đăng ký về Đoàn Khối và thực hiện 299 công trình và phần việc 

thanh niên,  kinh phí trên 6,6 tỷ đồng. 

Chỉ tiêu 4: Hàng năm, Đoàn Khối các cơ quan tổ chức ít nhất 01 hoạt 

động thể thao và 01 hoạt động hành trình về nguồn giáo dục truyền thống trong 

hoặc ngoài tỉnh. 

Kết quả thực hiện: đạt chỉ tiêu  

Chỉ tiêu 5: Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Sáng tạo trẻ”, 

trong nhiệm kỳ có ít nhất 30 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm 

và đề tài khoa học được công nhận từ cấp ngành trở lên. 

Kết quả thực hiện: vượt chỉ tiêu 

                                                 
37

. Trong nhiệm kỳ, các cơ sở Đoàn đã giới thiệu 614 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp qua đó 

đã kết nạp, có 440 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. 
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Trong nhiệm kỳ, có 48 sáng kiến giải pháp tham gia cùng cấp tỉnh, có 

1.225 ý tưởng sáng kiến, sáng tạo được cấp ngành trở lên. 

Chỉ tiêu 6: 100% cơ sở Đoàn có triển khai thực hiện phong trào tiết kiệm 

tích lũy, góp vốn xoay vòng trong đoàn viên. 

Kết quả thực hiện: đạt chỉ tiêu  

 Chỉ tiêu 7: Hàng năm, tổ chức ít nhất 01 hoạt động vui chơi, tặng quà 

cho các em thiếu nhi là con của cán bộ Đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan. 

100% cơ sở Đoàn đều có tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hoạt động nhân ngày 

Quốc tế thiếu nhi hoặc Tết Trung thu cho con cán bộ, đoàn viên tại cơ quan,   

đơn vị. 

Kết quả thực hiện: đạt chỉ tiêu  

Chỉ tiêu 8: Hàng năm, phát triển ít nhất 90% thanh niên khối trường học 

và trên 95% thanh niên khối công chức, viên chức vào Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh. Trong nhiệm kỳ, giới thiệu ít nhất 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng và được 

Đảng xem xét kết nạp đạt từ 70% trở lên so với tổng số đoàn viên ưu tú được        

giới thiệu. 

Kết quả thực hiện: đạt và vượt chỉ tiêu  

Trong nhiệm kỳ,  kết nạp mới 1.720 thanh niên vào đoàn viên; Giới thiệu 

614 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp; Kết nạp 440 đoàn viên ưu tú vào 

Đảng. 

 Chỉ tiêu 9: Hàng năm, có trên 90% cơ sở Đoàn đạt danh hiệu vững 

mạnh, không có cơ sở Đoàn yếu, kém; trên 95% đoàn viên đạt danh hiệu từ khá 

trở lên. 

Kết quả thực hiện: đạt chỉ tiêu  

Chỉ tiêu 10: Đoàn Khối các cơ quan giữ vững danh hiệu vững mạnh công 

tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. 

Kết quả thực hiện: Hàng năm, Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp 

luôn đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” công tác Đoàn và phong 

trào thanh thiếu nhi. Trong đó, năm 2019 và 2021 là được nhận cờ thi đua của 

Tỉnh đoàn là đơn vị dẫn đầu xuất sắc trong khối đoàn trực thuộc. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ƣu điểm 

- Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù 2 năm cuối nhiệm kỳ công tác Đoàn gặp 

không ít khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp 

bộ đoàn đã kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, 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, vừa phát triển kinh tế - xã 

hội, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị; 

đồng thời bám sát chủ đề công tác theo từng năm do Tỉnh đoàn, Ban Chấp hành 
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Đoàn khối định hướng và với tinh thần, khí thế thi đua sôi nổi các cấp bộ đoàn đã 

có nhiều nỗ lực, cố gắng, thực hiện đạt và vượt 10/10 nội dung chỉ tiêu Nghị 

quyết nhiệm kỳ đề ra. 

- Công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn được đổi mới, tiến bộ vượt 

bậc về nội dung và phương thức triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu 

quả, phù hợp và tác động đến nhiều đối tượng thanh thiếu nhi. Nổi bật nhất là 

việc chú trọng sử dụng internet, các trang thông tin điện tử của các cấp bộ 

Đoàn, phát huy tính tích cực của mạng xã hội, ứng dụng công nghệ số trong 

công tác tuyên truyền; việc chuyển đổi mạnh mẽ phương thức các hoạt động 

tuyên truyền từ trực tiếp sang trực tuyến để thích ứng và phù hợp với tình hình 

dịch bệnh Covid-19. 

- Các phong trào thanh niên tiếp tục có bước phát triển, đổi mới, tập trung 

vào những vấn đề thanh niên quan tâm. Tuổi trẻ Đoàn khối tích cực triển khai 

các hoạt động tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, tham gia phát triển 

kinh tế - xã hội trong điều kiện mới; triển khai nhiều công trình, phần việc thanh 

niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tình nguyện vì cuộc 

sống cộng đồng, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, 

hướng về biển đảo của Tổ quốc... thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham 

gia, huy động được nguồn lực lớn trong xã hội. Qua phong trào, vai trò, trách 

nhiệm, tính xung kích, chủ động, sáng tạo và hiệu quả trong hoạt động của Đoàn 

được thể hiện rõ hơn.  

- Công tác xây dựng tổ chức đoàn, tập huấn bồi dưỡng cán bộ đoàn và công 

tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được các cấp bộ đoàn chú trọng 

thực hiện thông qua các hoạt động ngày đoàn viên, xây dựng chi đoàn mạnh, tổ 

chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, bồi dưỡng chức danh cho cán bộ đoàn. 

Việc rà soát quy hoạch, luân chuyển cán bộ Đoàn, chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 

mới được các cấp bộ Đoàn quan tâm. Công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp và 

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 

VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 được triển khai theo tiến độ đề ra. 

Nguyên nhân ưu điểm: 

- Được sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chính quyền 

từ tỉnh đến cơ sở trong việc tạo cơ chế, chính sách cho các cấp bộ đoàn hoạt động. 

- Sự đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện của Ban 

Thường vụ Đoàn Khối và Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc theo hướng cụ 

thể, thiết thực, sát cơ sở và  đoàn viên thanh niên.  

- Từng cán bộ Đoàn có sự cố gắn nổ lực triển khai có hiệu quả chương tình 

công tác năm; phát huy vai trò ũng kích tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, tăng 

cường tính chủ động trong tham mưu thực hiện và tổ chức các hoạt động. 

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được về công tác Đoàn và phong 

trào thanh thiếu nhi trong nửa đầu nhiệm kỳ vần còn một số mặt hạn chế: 

2. Hạn chế 
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- Về kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục: Hiệu quả công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thanh niên còn mặt hạn chế nhất định, 

công tác định hướng tư tưởng và dư luận trong thanh niên ở một số thời điểm còn 

chưa kịp thời.  

- Về kết quả tổ chức 03 chương trình, 03 đồng hành: Việc triển khai, 

phát động cho đoàn viên thanh niên tham gia cuộc vận động “Mỗi thanh niên 01 

ý tưởng sáng tạo” mặc dù số lượng đảm bảo, đạt và vượt chỉ tiêu, tuy nhiên chất 

lượng của các ý tưởng và việc hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến còn 

hạn chế. Chất lượng tổ chức một vài phong trào, hoạt động của Đoàn chưa cao, 

thiếu tính hấp dẫn, chưa thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên tự nguyện tham gia. 

Tiến độ tổ chức một vài phong trào, hoạt động của đoàn còn chậm so kế hoạch 

đề ra. Một số cơ sở đoàn còn thiếu năng động, sáng tạo trong việc tìm giải pháp 

tổ chức các hoạt động của đoàn phù hợp với tình hình mới nhất là trong tình hình 

dịch bệnh Covid-19. 

- Về công tác tổ chức xây dựng Đoàn: Chất lượng sinh hoạt chi đoàn từng 

bước được nâng lên nhưng chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, chưa tạo 

được sự thu hút đối với đoàn viên thanh niên (nội dung chưa hấp dẫn, hình thức 

chưa đa dạng, tính định kỳ trong sinh hoạt vẫn còn chưa đảm bảo). Phương pháp 

quản lý đoàn viên tuy có đổi mới trong việc áp dụng công nghệ thông tin nhưng 

vẫn còn chưa đồng bộ, nhiều đơn vị chưa thường xuyên cập nhật tình hình biến 

động đoàn viên vào phần mềm. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, phát triển 

và duy trì hoạt động tổ chức Đoàn nhất là Đoàn khu vực khối doanh nghiệp 

ngoài nhà nước đạt kết quả chưa cao. 

3. Nguyên nhân 

3.1. Nguyên nhân của kết quả đạt được 

Sự tập trung, quyết liệt trong lãnh chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, 

Ban chấp hành Đoàn Đoàn khối và sự nỗ lực vượt bậc của các cấp bộ Đoàn 

trong nghiên cứu, tham mưu, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt 

động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. 

3.2. Nguyên nhân của hạn chế 

3.2.1. Nguyên nhân chủ quan 

- Ý thức của một bộ phận đoàn viên, thanh niên chưa cao, còn tỏ ra thờ ơ, 

chưa quan tâm đến các hoạt động chính trị - xã hội, thiếu ý thức chấp hành pháp 

luật. Mặt khác, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của 

một số cơ sở Đoàn chưa lan tỏa rộng rãi đến tất cả các đối tượng thanh niên. 

- Vai trò của một số bí thư cơ sở đoàn chưa phát huy tốt trong việc chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; 

Một số nơi  chưa thật sự quyết liệt trong thực hiện các giải pháp nâng cao chất 

lượng sinh hoạt chi đoàn. Năng lực cụ thể hóa của cán bộ đoàn một số nơi còn 

hạn chế, nhất là cấp cơ sở.  

3.2.2. Nguyên nhân khách quan 
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- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến việc tổ chức triển khai 

thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch để ra. 

- Cán bộ đoàn thường xuyên luân chuyển, thay đổi nên việc hướng dẫn, 

theo dõi, đôn đốc nhắc nhở việc hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến từng lúc 

chưa kịp thời. 

- Đội ngũ cán bộ Đoàn, báo cáo viên của Đoàn ở cấp cơ sở thay đổi 

thường xuyên, một số báo cáo viên còn hạn chế về kỹ năng giải quyết các vấn đề 

bức xúc trong thanh niên mà chỉ chủ yếu thực hiện việc nắm bắt tình hình.Đội 

ngũ Bí thư Chi đoàn thường xuyên thay đổi do đó ảnh hưởng phần nào đến chất 

lượng sinh hoạt chi đoàn. 

- Trong công tác quản lý đoàn ở các cơ sở đoàn phải nhập nhiều dữ liệu 

do đoàn cấp trên triển khai như: phần mềm quản lý đoàn viên của Ban Dân vận 

Tỉnh ủy, Phần mềm quản lý Đoàn viên của Đoàn khối,  các biểu mẫu phụ lục số 

liệu do Đoàn cấp trên ban hành,... các phần mềm không đồng bộ và chưa ràng 

buộc được hết các số liệu theo yêu cầu, phần nào gây khó khăn cho cơ sở.  

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 Một là, Tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện và bám sát chủ trương chỉ đạo 

của Đảng ủy Khối, của Đoàn cấp trên để xây dựng Chương trình hành động của 

cho phù hợp. Các cấp bộ Đoàn phải chủ động, kiên trì, linh hoạt tham mưu cấp 

ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu 

nhi. 

Hai là, công tác tuyên truyền, giá dục của đoàn phải thường xuyên được 

đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là phải áp dụng được công nghệ 

thông tin trong công tác tuyên truyền giáo dục của đoàn từ đó mới nâng cao 

được hoạt động thu hút đông dảo đoàn viên, thanh niên tham gia. 

Ba là, các phong trào hành động cách của Đoàn phải luôn được đổi mới, 

sáng tạo. xác định công việc phải phù hợp với đặc thù công việc và chuyên môn, 

đặc biện csn bộ đoàn phải nhạy bén trong từng hoạt động phong trào của Đoàn. 

Bốn là, cán bộ từ cấp Khối đến cơ sở phải luôn đồng hành, sát cánh với 

thanh niên, luôn bảo đảm thanh niên được bảo vệ, được chia sẻ và giúp đỡ khó 

khăn; các hoạt động đồng hành với thanh niên phải thiết thực, mang lại hiệu quả, 

giúp cho từng thanh niên từ hoạt động chuyên môn, đến động viên tinh thần 

trong cuộc sống cũng như đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ cho họ. 

Năm là, Phải tích cực mạnh dạn đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền vững mạnh, phải xây dựng được niềm tin cho cấp ủy Đảng, chính 

quyền để từ đó tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức 

Đoàn hoạt động. 

Sáu là, Phải xây dựng được tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thực 

sự đoàn kết, thống nhất cả về tư tưởng lẫn hành động, tạo lòng tin vững chắc cho 

đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tin tưởng vào tổ chức của mình. 
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Bảy là, Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BCH, Ủy viên Ban Thường 

vụ phải là tấm gương mẫu mực, để đoàn viên noi theo. Đặc biệt trong lãnh đạo, 

điều hành phải phát huy tốt tính chủ động sáng tạo của từng đoàn viên, thanh 

niên, phải kịp thời tuyên dương, khen thưởng đối với cá nhân có nhiều đóng góp 

cho tổ chức Đoàn từ cấp khối đến cơ sở. 

PHẦN THỨ HAI 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI 

NHIỆM KỲ 2022 – 2027 

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

Trong những năm tới, tình hình nước ta nói chung tiếp tục có nhiều thay 

đổi từ kinh tế đến khoa học công nghệ. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 diễn biến 

phức tạp, có khả năng kéo dài. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là 

công nghệ số phát triển mạnh mẽ, hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn. Đảng, Nhà 

nước luôn quan tâm, đặt niềm tin sâu sắc, kỳ vọng to lớn, tạo mọi điều kiện thuận 

lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ. 

Tình hình trên địa bàn tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế; tình hình chính trị 

- xã hội cơ bản ổn định; Đảng bộ - quân – dân trong tỉnh có truyền thống cách 

mạng kiên cường, có tinh thần đoàn kết, thống nhất; ý chí tự lực tự cường, khát 

vọng vươn lên của con người Trà Vinh sẽ là nhân tố quan trọng, quyết định cho 

sự phát triển; một số công trình trọng điểm của Trung ương sẽ được triển khai ở 

khu vực đồng bằng Sông Cửu Long và trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới như: 

thi công cầu Đại Ngãi, hoàn thành Cảng Tổng hợp Định An, các dự án điện gió, 

điện mặt trời; các định hướng được vạch định đến năm 2030 như: xây dựng Trà 

Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng 

Đồng bằng Sông Cửu Long, phấn đấu Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước 

năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực đồng bằng sông Cửu 

Long trước năm 2030... sẽ có tác động tích cực và là cơ hội cho sự phát triển và 

cống hiến của Đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà. 

Trong năm năm tới, thanh niên chủ yếu thuộc thế hệ Z
38

, Thế hệ này có 

nhiều khác biệt về tính cách, phong cách sống, kỹ năng và mối quan tâm đến xã 

hội. Họ được tiếp cận mạng Internet, công nghệ hiện đại từ rất sớm, sẽ không 

còn là thế hệ đi đầu xu hướng mà đã trở thành người tạo ra xu hướng, được kỳ 

vọng là thế hệ sẽ thay đổi đất nước ở nhiều khía cạnh. Thế hệ Z mạnh mẽ trong 

thể hiện quan điểm, cá tính, đề cao sự tự do, tính sáng tạo và trải nghiệm đặc sắc 

trong công việc, cuộc sống, vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, tác động của suy thoái 

kinh tế do đại dịch Covid-19; khoảng cách giữa kỹ năng của thanh niên và nhu 

cầu của thị trường lao động; tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng gia tăng do công nghệ 

không ngừng phát triển; vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo; các vấn đề an ninh 

phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh... sẽ làm ảnh hưởng nhất định 

                                                 
38

 Thế hệ Z là "thế hệ đến tuổi trưởng thành trong thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21" (sinh ra trong nửa cuối thập niên 

1990 đến 2012). 

https://vi.wikipedia.org/wiki/2012
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đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của thanh niên, nhất là bộ phận thanh 

niên yếu thế, học sinh, sinh viên và thanh niên công nhân.  

Với bối cảnh tình hình như trên, đòi hỏi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải 

bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng; có tầm nhìn mới, bản lĩnh mới và sức sáng 

tạo mới, tạo bước chuyển mình mạnh mẽ để đồng hành, dẫn dắt, phát huy lớp 

thanh niên tiên tiến; chăm lo cho nhóm thanh niên yếu thế vươn lên.  

II. MỤC TIÊU 

Bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển lành mạnh, toàn diện; có lý tưởng cách 

mạng; đạo đức, lối sống văn hoá, tinh thần thượng tôn pháp luật; lòng yêu nước, 

yêu chế độ xã hội chủ nghĩa; có ý chí tự lực, tự cường; khát vọng phát triển đất 

nước phồn vinh, hạnh phúc.  

Tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 

truyền thống, đạo đức lối sống và pháp luật đến đoàn viên thanh niên, góp phần 

xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng, hoài bão, giàu lòng yêu nước, gương mẫu 

thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước. Tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên được học tập, lao động sáng tạo, 

phát triển thể lực, trí tuệ, phát huy tính sáng tạo, xung kích, tình nguyện của tuổi 

trẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển 

tổ chức Đoàn vững mạnh, đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi 

đồng; quan tâm, chăm lo các nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển 

vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; tích cực tham gia xây dựng Đảng, 

chính quyền vững mạnh góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và phát triển tỉnh nhà. 

III. KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG:  

“TUỔI TRẺ ĐOÀN KHỐI KHÁT VỌNG, ĐOÀN KẾT,  

SÁNG TẠO, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN” 

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM 

Chỉ tiêu 1: 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và ít nhất 

85% thanh niên được tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước. 100% cán bộ đoàn, ít nhất 90% đoàn viên đạt yêu 

cầu trong các đợt kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, quán triệt và về các nghị 

quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Chỉ tiêu 2: 100% đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất 02 hoạt động tình 

nguyện/năm do Đoàn khối tổ chức.  

Chỉ tiêu 3: Trong nhiệm kỳ có ít nhất 2.500 thanh niên, sinh viên và học 

sinh được tư vấn, hướng nghiệp. 

Chỉ tiêu 4:  Trong nhiệm kỳ có ít nhất 800 lượt cán bộ đoàn, ít nhất 10.000 

lượt đoàn viên được bồi dưỡng nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, tập huấn 

kiến thức hội nhập quốc tế và các kỹ năng số cơ bản. 
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Chỉ tiêu 5:  Hằng năm, Đoàn Khối thực hiện ít nhất 01 công trình thanh 

niên cấp huyện; 100% cơ sở Đoàn có đăng ký ít nhất 01 công trình hoặc phần 

việc thanh niên“Vì đàn em thân yêu”. 

Chỉ tiêu 6: Trong nhiệm kỳ, vận động xây dựng ít nhất 20 căn nhà nhân 

ái cho đoàn viên, thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Vận 

động tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí 5.000 lượt người dân. Trồng mới 

10.000 cây xanh. 

Chỉ tiêu 7: Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Sáng tạo trẻ”, 

trong nhiệm kỳ có ít nhất 30 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm 

và đề tài khoa học được công nhận từ cấp ngành trở lên.  

Chỉ tiêu 8: 100% cơ sở Đoàn có triển khai thực hiện phong trào tiết kiệm 

tích lũy, góp vốn xoay vòng trong đoàn viên. 

Chỉ tiêu 9: Trong nhiệm kỳ, hỗ trợ ít nhất 1.000 em thiếu nhi có hoàn 

cảnh khó khăn; xây mới hoặc nâng cấp ít nhất 05 khu vui chơi cho thiếu nhi; 

hằng năm, 100% cơ sở Đoàn điều có tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hoạt động 

cho các các em thiếu nhi. 

Chỉ tiêu 10: Trong nhiệm kỳ, Phấn đấu thành lập được ít nhất 02 tổ chức 

đoàn nếu có đủ điều kiện thành lập đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

hoạt động ổn định nhưng chưa có tổ chức Đảng; phấn đấu thành lập được 02 - 

03 tổ chức đoàn nếu có đủ điều kiện thành lập đối với các doanh nghiệp ngoài 

quốc doanh có tổ chức Đảng. 

Chỉ tiêu 11:  Trong nhiệm kỳ, kết nạp 1.000 thanh niên vào đoàn viên; 

Giới thiệu 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng và được Đảng xem xét kết nạp đạt từ 

70% trở lên so với tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu. 

Chỉ tiêu 12: Hằng năm, có trên 90% cơ sở đoàn được xếp loại hoàn thành 

tốt nhiệm vụ trở lên, không có cơ sở đoàn không hoàn thành nhiệm vụ. Có trên 

85% đoàn viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tỷ lệ đoàn cấp cơ 

sở đoàn viên không hoàn thành nhiệm vụ không quá 5%. Đoàn Khối phấn đấu 

giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm công tác đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi hàng năm. 

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO 

THANH THIẾU NHI NHIỆM KỲ 2022 - 2027 

1. Công tác tuyên truyền giáo dục 

- Triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-

CT/TW ngày 24/3/2015 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”. Coi trọng tuyên truyền, 

giáo dục thanh niên sống có lý tưởng cách mạng, phát huy cao độ tinh thần yêu 

nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng 

phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, 
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toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ 

XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh: Hàng năm, tổ chức học tập theo chuyên đề trong cán bộ 

đoàn và đoàn viên. Triển khai các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối 

sống, ứng xử của thanh thiếu nhi trên nền các giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đoàn 

chủ chốt các cấp. Tiếp tục triển khai sâu rộng chương trình “Thắp sáng ước mơ 

tuổi trẻ Trà Vinh”, xây dựng tủ sách, chuyên trang online “Bác Hồ với thanh 

thiếu nhi”. Định kỳ hàng năm tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu chủ nghĩa Mác 

- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cấp đoàn khối; định kỳ đề nghị Tỉnh đoàn tuyên 

dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Hội thi báo cáo viên giỏi, Liên hoan 

tuyên truyền ca khúc cách mạng. 

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Coi trọng công 

tác tuyên truyền, học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào thực tiễn công 

tác và đời sống của đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất 

lượng cách thức tuyên truyền, học tập, triển khai các Nghị quyết của Đảng, của 

Đoàn trong đoàn viên, thanh niên. Hàng năm, ban hành và cụ thể hóa Kế hoạch 

tuyên truyền chi tiết theo chủ đề, chủ điểm trong toàn Đoàn, tổ chức tốt các đợt 

sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Thường xuyên nắm bắt 

tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên; kịp 

thời cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, kỹ năng để thanh niên tự phòng 

ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù 

địch. Xây dựng và thường xuyên cập nhật kho dữ liệu tuyên truyền gồm: các sản 

phẩm truyền thông hiện đại, hấp dẫn; các bài viết chuyên đề để tuyên truyền và 

đấu tranh phản tuyên truyền; các bài học lý luận chính trị, các thông điệp ý 

nghĩa, gần gũi, gắn với thực tế cuộc sống của thanh niên dưới dạng viral clip để 

triển khai trên mạng Internet. 

Triển khai các giải pháp thiết thực, phù hợp giáo dục truyền thống cách 

mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi: Tập 

trung triển kahi các chương trình, hoạt động có tính giáo dục đồng loạt, rộng 

khắp nhân dịp các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của 

tỉnh Trà Vinh và của Đoàn, Hội, Đội. Thường xuyên tổ chức các hoạt động về 

nguồn, hành trình đến địa chỉ đỏ gắn với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Tiếp 

tục phối hợp với Thành đoàn và các đơn vị Đoàn trực thuộc tổ chức lễ “Thắp 

nến tri ân” các anh hùng liệt sỹ, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Việt Nam, 

lịch sử tỉnh Trà Vinh theo nhiều hình thức đa dạng, phong phú. 

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

trung giáo dục lòng nhân ái, tính trung thực, trách nhiệm; tinh thần hiếu học, yêu 

lao động, tác phong công nghiệp trong lao động; ý thức giữ gìn và phát huy 

truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa 

nhân loại. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu 
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thanh niên Trà Vinh thời kỳ mới”. Kịp thời tuyên dương những hành động đẹp, 

khơi dậy những giá trị nhân văn trong thanh thiếu nhi, chú trọng tuyên truyền 

các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của 

đời sống xã hội. Xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển 

hình tiên tiến; đồng thời chủ động trong phê bình, đấu tranh chống các biểu hiện 

sai trái, tiêu cực, nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, bài 

trừ các tệ nạn xã hội. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên xây 

dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc văn minh. Tổ chức các hoạt động 

nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi. Tiếp 

tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu 

chuyện đẹp” để truyền cảm hứng trong thanh thiếu nhi. 

Tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp 

và pháp luật” trong đoàn viên, thanh niên: Tập trung tuyên truyền các nội dung 

chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của thanh niên, chú 

trọng tuyên truyền Luật Thanh niên 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Trà 

Vinh giai đoạn 2021 – 2030, Luật an ninh mạng 2018; Luật giao thông đường bộ 

(sửa đổi); Luật hôn nhân và gia đình 2014… Duy trì hiệu quả và nhân rộng các 

câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”, mô hình “Phiên tòa giả định”, và các mô 

hình hay trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Đoàn các 

cấp. Lựa chọn nội dung, đổi mới các hình thức tuyên truyền về pháp luật, chính 

sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; chú trọng tuyên truyền, 

phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh, nâng cao trách nhiệm, ý thức bảo vệ chủ 

quyền đất nước, lợi ích quốc gia, dân tộc và ứng dụng công nghệ thông tin trong 

triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Phối hợp 

hiệu quả với các ngành trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong 

thanh niên; triển khai có hiệu quả các hoạt động giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu 

niên chậm tiến trở nên tiến bộ. Thường xuyên cập nhật kiến thức mới, bồi 

dưỡng, đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 

của Đoàn các cấp. Xây dựng Kế hoạch hoạt động, bồi dưỡng, phát huy đội ngũ 

báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn với phương châm “Mỗi cán bộ đoàn 

là một tuyên truyền viên, mỗi đoàn viên là một sứ giả truyền thông”.  

Tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, giáo dục: Chú 

trọng các hoạt động, phương thức tuyên truyền, xây dựng sản phẩm truyền thông 

phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi. Phát huy tiện ích của 

trang thông tin điện tử của các cấp bộ Đoàn, tính tích cực của các trang mạng xã 

hội và kỹ thuật số trong công tác tuyên truyền giáo dục. Tích cực khai thác kho 

dữ liệu tuyên truyền của đoàn các cấp. Tích cực vận động đoàn viên, thanh niên 

hưởng ứng tham gia các cuộc thi, hội thi do đoàn các cấp tổ chức và nghiên cứu 

tổ chức phù hợp ở cấp cơ sở.  

II. CÁC PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG PHÁT HUY 

VAI TRÕ XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN, SÁNG TẠO CỦA THANH 

NIÊN TRONG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC 
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2.1. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” 

Tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu: Phối hợp với địa phương tập trung tham gia phát triển 

kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sạch, xanh, bền vững; đẩy mạnh 

triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); xây dựng mô hình kinh 

tế tuần hoàn; xây dựng và nhân rộng các mô hình xử lý chất thải và phụ phẩm 

nông nghiệp theo hướng tuần hoàn; phát triển hạ tầng, cảnh quan, bảo vệ môi 

trường nông thôn gắn với phát triển du lịch nông thôn; xây dựng đời sống văn 

hóa, bài trừ các hủ tục ở nông thôn; giữ gìn an ninh và trật tự xã hội. Thành lập 

các đội hình tình nguyện chuyên thực hiện chuyển giao khoa học, kỹ thuật mới. 

Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh: Tập trung vào xây dựng 

cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, an toàn; xóa các điểm đen ô nhiễm 

môi trường; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng lối sống, nếp sống văn 

minh, ứng xử văn hóa; tham gia xây dựng đô thị thông minh. Nhân rộng và nâng 

chất các mô hình hay, hiệu quả trong xây dựng đô thị văn minh. 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 bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: Tiếp tục 

triển khai hiệu quả chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, “Chống rác thải 

nhựa”, “Hãy làm sạch biển”, “Hành trình thứ hai của lốp xe”. Tích cực 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 4T (Từ chối - Tiết giảm - 

Tái sử dụng - Tái chế). Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong tham 

gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là giảm thải và tái 

chế rác thải nhựa.  

Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: Đa dạng hóa nội dung 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, phát triển cộng đồng. Phát huy vai trò thanh niên trong lĩnh vực bình đẳng 

giới; phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em; phòng 

ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.  

Công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai và hỗ trợ, thích ứng với bối 

cảnh tình hình mới: Duy trì và phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện, 

phản ứng nhanh tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả dịch bệnh, thiên 

tai, biến đổi khí hậu, thiên tai. Tập trung tham gia tình nguyện phòng, chống đại 

dịch COVID-19, tiêm chủng đại trà vắc-xin COVID-19 cho cộng đồng; phục 

hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tập huấn kỹ năng cho các đội thanh niên tình 

nguyện tham gia phòng, chống dịch bệnh, các thảm họa, sự cố bất ngờ, đặc biệt 

là phòng chống, khắc phục hậu quả sau đại dịch Covid-19. 

Xây dựng xã hội tình nguyện: Tiếp tục triển khai kịp thời, linh hoạt, sáng 

tạo, hiệu quả các đợt tình nguyện cao điểm. Coi trọng tổ chức hoạt động tình 
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nguyện thường xuyên, tại chỗ, tình nguyện theo khối đối tượng. Phát huy vai trò 

của tổ chức Đoàn trong kết nối, dẫn dắt, điều phối hoạt động tình nguyện của 

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

động tình nguyện. Đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện các công trình, 

phần việc thanh niên các cấp. Hằng năm, toàn Đoàn triển khai 01 công trình 

thanh niên ở cấp mình gắn với chủ đề công tác năm, tạo dấu ấn xã hội nổi bật. 

Khuyến khích tổ chức các hoạt động tình nguyện theo dự án, giai đoạn nhiều 

năm tại một địa bàn, giải quyết triệt để vấn đề trên địa bàn. Chủ động kiến nghị, 

thúc đẩy thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên tình nguyện và hoạt 

động tình nguyện của thanh niên.  

2.2. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” 

Nâng cao nhận thức, tâm thế của các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh 

thiếu nhi về sáng tạo, trở thành tư duy thường trực trong lao động, học tập, 

đời sống: Tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT ngày 

23/8/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp thúc 

đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi. Triển khai đi vào chiều sâu, thực 

chất cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến”. Thường xuyên tổ 

chức các đợt hoạt động cao điểm, các diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề, thử thách 

sáng tạo trên mạng xã hội theo chủ đề, gắn với các vấn đề xã hội quan tâm. Đổi 

mới, tăng tính hấp dẫn, chất lượng của các cuộc thi, giải thưởng, ngày hội, liên 

hoan tuổi trẻ sáng tạo, hành trình, hoạt động trải nghiệm. Nhân rộng mô hình 

“Không gian sáng tạo trẻ”, “Không gian khoa học công nghệ”. Đẩy mạnh xây 

dựng và phát triển không gian tập hợp ý tưởng sáng tạo của thanh niên trên 

mạng Internet, mạng xã hội. Xây dựng bộ công cụ truyền thông về phong trào 

“Tuổi trẻ sáng tạo”; về các ý tưởng, sáng kiến, mô hình, giải pháp sáng tạo tiêu 

biểu trong từng lĩnh vực, từng đối tượng và hướng dẫn triển khai nhân rộng; về 

các tấm gương thanh thiếu nhi sáng tạo; về thành quả, yếu tố tích cực của cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư… 

Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, khuyến khích, tạo môi 

trường để đoàn viên, thanh niên đề xuất các sáng kiến, sáng tạo trong việc đổi 

mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng học tập; nghiên cứu và tập 

sự nghiên cứu khoa học; chủ động đăng ký nghiên cứu các đề tài khoa học để 

giải quyết những nhiệm vụ đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng an ninh. Phát triển các hội nghị khoa học trong sinh viên, 

giảng viên trẻ. Phối hợp tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.  

Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh, cổ vũ và phát huy thanh 

niên đề xuất sáng kiến, cải tiến, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ 

để tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, thời gian sản xuất, đổi mới, cải tiến kiểu 

dáng, mẫu mã, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị sản 

phẩm; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch; phát triển kinh 

tế biển, du lịch biển, ven biển,.... Chủ động tham mưu, đề xuất cơ chế, chính 

sách khuyến khích sự sáng tạo; cơ chế sử dụng các sáng kiến, sáng tạo trong 

từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ, tư vấn đăng ký 
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bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích cho đoàn viên, thanh niên ở các lĩnh vực. 

Định kỳ, lựa chọn các ý tưởng, sáng kiến xuất sắc để tuyên dương, tuyên 

truyền và hỗ trợ hiện thực hóa. Kết nối, triển khai “Sàn giao dịch ý tưởng”.  

Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân, đoàn viên, thanh niên đề xuất 

các sáng kiến đổi mới quy trình, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, chất 

lượng công tác tham mưu, phục vụ. Đổi mới tư duy, phương pháp, lề lối, tác 

phong làm việc. 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. 

Đề xuất các sáng kiến, ý tưởng hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn người dân về các thủ 

tục hành chính, pháp luật, quy chế, quy định hiện hành nhằm góp phần đưa các 

chủ trương, chính sách vào cuộc sống. 

Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt, đoàn viên, thanh niên đề xuất các sáng 

kiến, giải pháp hữu ích phục vụ xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt 

hằng ngày. Khuyến khích đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, ứng dụng công 

nghệ, kỹ thuật tiên tiến và đề xuất giải pháp tham gia giải quyết các vấn đề khó 

khăn, bức xúc của cộng đồng như bảo vệ môi trường, phòng chống tiêu cực, tệ 

nạn xã hội, thiên tai, dịch bệnh.  

Tích cực tham gia quá trình chuyển đổi số quốc gia: Nâng cao nhận thức, 

tâm thế và phát huy thanh niên tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số 

quốc gia. Nâng cao năng lực số cho thanh niên; tuyên truyền, phổ cập kỹ năng 

số, kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho thanh niên. Nâng cao năng lực 

công nghệ, thông tin cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Tổ chức các giải thưởng, 

cuộc thi về công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số của đoàn viên, thanh niên. 

Tuyên dương các tổ chức, cá nhân có đóng góp trong thúc đẩy chuyển đổi số 

trong thanh niên. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả các sản phẩm 

công nghệ thông tin trong thực tiễn công việc và cuộc sống.  

2.3. Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc  

Tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh: Triển khai bộ công cụ, 

tài liệu tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh, bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng. Tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình 

mới. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh, nâng cao 

trách nhiệm, ý thức của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 

Tổ quốc, bao gồm: bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia; bảo 

vệ Đảng và Nhà nước; bảo vệ công cuộc lao động hòa bình của nhân dân, bảo vệ 

sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tích cực chủ động đấu 

tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái và làm thất bại mọi 

âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng. 

Tham gia thực hiện các chương trình, cuộc vận động hướng về biên giới, 

biển đảo: Triển khai các chương trình, cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải 

đảo”, tập trung thực hiện hiệu quả chương trình “Tháng ba biên giới”, “Sinh 

viên với biển đảo Tổ quốc”, “Tuổi trẻ vì biển đảo Tổ quốc”. Thực hiện tốt chính 
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sách hậu phương quân đội; tăng cường các hoạt động giúp đỡ gia đình, thân 

nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, biển đảo. Tổ chức các hoạt 

động cho đoàn viên thanh niên tham gia và nhận thức rõ vai trò của biên giới 

trên đất liền, biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 

đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

liên quan đến biển, đảo.  

Tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư: Phối hợp với 

Huyện đoàn xây dựng và duy trì hoạt động mô hình “Khu dân cư không có 

thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”; các câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”, 

“Tuổi trẻ với phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS”... Phối hợp với các 

ngành trong giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến trên địa bàn 

dân cư.   

3. Các chƣơng trình đồng hành với thanh niên 

3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập  

Phối hợp tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu 

khoa học; tham gia xây dựng môi trường học đường lành mạnh, trường học thân 

thiện - học sinh tích cực; phối hợp tổ chức các hoạt động tập hợp, kết nối, đồng 

hành và phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên, giáo viên trẻ.   

Đẩy mạnh chương trình “Tiếp sức đến trường” và các hoạt động hỗ trợ 

học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường; phối hợp duy trì hiệu quả 

các quỹ khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ sinh viên vay vốn tín dụng học tập, trao 

tặng sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, …Hỗ trợ 

thanh niên ngoài nhà trường học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, 

nghiệp vụ. Đẩy mạnh hoạt động các câu lạc bộ Tin học trẻ, câu lạc bộ tiếng Anh 

và phong trào học ngoại ngữ, tin học, các mô hình câu lạc bộ học tập, nghiên 

cứu khoa học trong thanh thiếu nhi.  

Nâng cao chất lượng tổ chức tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Sinh 

viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” các cấp và triển khai các 

giải pháp kết nối, phát huy các gương điển hình sau tuyên dương. Tiếp tục triển 

khai cuộc vận động “Học tập suốt đời”, khuyến khích, cổ vũ đoàn viên, thanh 

niên tự học, nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, bổ sung 

tri thức mới; chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”, xây dựng 

các tủ sách lưu động, thư viện mở, thư viện điện tử và các chương trình, hoạt 

động phát huy văn hóa đọc. 

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

Đồng hành với thanh niên trong tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm: 

Tiếp tục đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ số, các công cụ khoa học 

nghiên cứu về khả năng của con người trong hoạt động tư vấn, định hướng nghề 

nghiệp. Nâng cao chất lượng các ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp; hội 

chợ việc làm; các khóa đào tạo kỹ năng bổ trợ để nâng cao khả năng tìm kiếm 

việc làm, tự tạo việc làm của thanh niên. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo 
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nghề và đào tạo lại nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu 

của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tăng cường mô hình kết nối các trường 

đại học, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp.  

Đồng hành với thanh niên phát triển kinh tế: Thành lập, duy trì và nhân 

rộng các mô hình thanh niên liên kết phát triển kinh tế hiệu quả. 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. Chủ động phối hợp, tham gia 

triển khai hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Phát động chương 

trình “Mỗi thanh niên nông thôn là một thương nhân, mỗi hợp tác xã thanh niên 

một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số”. Tăng cường hỗ trợ thanh niên ứng 

dụng chuyển đổi số trong công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, thương mại 

điện tử, truy xuất nguồn gốc.  

Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: 

Duy trì và nâng cao chất lượng tham gia các cuộc thi “Ý tưởng, dự án sáng tạo 

khởi nghiệp” theo đối tượng, lĩnh vực. Đa dạng các hình thức kết nối ý tưởng 

khởi nghiệp với các nhà đầu tư tiềm năng. Tăng cường phối hợp hỗ trợ hiện thực 

hóa, thương mại hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo.  

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 

Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống: 

Đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng kĩ năng phù hợp với điều kiện của từng 

địa phương, đơn vị, từng đối tượng thanh niên. Tiếp tục tạo môi trường rèn 

luyện thường xuyên các kĩ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi, tập trung 

vào các nhóm kỹ năng thiết yếu cần thiết trong cuộc sống. Đẩy nhanh tiến độ, 

chất lượng xây dựng chương trình, tài liệu giáo dục kỹ năng. Tăng cường giáo 

dục thanh niên có thái độ tích cực trong học tập, lao động, cuộc sống. 

Đồng hành với thanh niên nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần: 

Phát triển sâu rộng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp 

cho từng đối tượng thanh niên, trong đó, quan tâm đến các hoạt động dành cho 

thanh niên công nhân, nông thôn, yếu thế, khuyết tật. Phát động cuộc vận động 

“Mỗi thanh niên ít nhất một môn thể thao làm bạn”. Đẩy mạnh phong trào “Mỗi 

thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”. Tăng cường các hoạt động truyền 

thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá và các chất 

kích thích. Tổ chức các chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, 

chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống HIV/AIDS, xây 

dựng hạnh phúc gia đình trẻ trong thanh niên. Phát triển các hình thức vui chơi, 

giải trí mới cho thanh niên; phát huy tính sáng tạo của thanh niên trong việc tạo 

ra các hình thức vui chơi giải trí mới, lành mạnh. Xây dựng và duy trì hiệu quả 

các hoạt động, các kênh tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho thanh 

thiếu nhi. Tiếp tục vận động nguồn lực xây dựng mới, sửa chữa các điểm sinh 

hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi đặc biệt là khối địa bàn dân cư. 
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4. Công tác quốc tế thanh niên  

tuyên truyền đối ngoại trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Thường xuyên 

cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức và phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo 

viên của Đoàn trong thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại. Tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về văn hóa, đất nước, con 

người Trà Vinh và Việt Nam. Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối, hỗ trợ du 

học sinh nước ngoài đang sinh sống và học tập tại tỉnh.  

Hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong hội nhập quốc tế: Định kỳ hằng năm 

tổ chức các hoạt động tập huấn, cập nhật, nâng cao kiến thức về hội nhập quốc 

tế cho thanh niên. Tổ chức, tham gia các hội thi ngoại ngữ dành cho cán bộ 

đoàn, đoàn viên, thanh niên; tổ chức các câu lạc bộ, chương trình ngoại khóa 

thực hành ngoại ngữ. Phối hợp tổ chức các hình thức thúc đẩy việc học ngoại 

ngữ trên không gian mạng cho thanh thiếu nhi: phối hợp hỗ trợ khoá học miễn 

phí; giới thiệu các địa chỉ học uy tín; tổ chức các diễn đàn trao đổi, rèn luyện 

ngoại ngữ…   

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

5.1. Công tác cán bộ Đoàn  

 Triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đủ 

phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh 

thần Kế hoạch số 91-KH/TU, ngày 17/8/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị 

quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XII) và Kế hoạch số 276-KH/TĐTN-TCKT, ngày 08/4/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc triển khai thực hiện Kết luận 07-KL/TWĐTN-

BTC ngày 14/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về một số giải 

pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 - 2022.  

 Phối hợp triển khai thực hiện bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ 

công tác Đoàn và đào tạo theo chức danh Bí thư đoàn cấp cơ sở trên địa bàn 

tỉnh. Đoàn khối tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản cho cán 

bộ đoàn, hội ấp, khóm và tương đương hàng năm. Thực hiện chủ trương chỉ giới 

thiệu ứng cử bổ nhiệm chức danh đoàn khi đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo chức 

danh bí thư theo quy định. 

 Thực hiện nghiêm quy định về nêu gương của cán bộ Đoàn theo tinh 

thần Chỉ thị 01-CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương 

Đoàn “về việc tăng cường, rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của 

cán bộ Đoàn”; Quy định số 03-QĐ/TĐTN-TCKT ngày 18/6/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn quy định trách nhiệm nêu gương của Ủy viên Ban Chấp 

hành Tỉnh đoàn, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu tổ chức Đoàn trong hệ thống 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh, gắn với thực hiện các nội dung của 

Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. 

 Tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương “1 + 2” theo hướng dẫn của 

Trung ương Đoàn. Tiếp tục tham mưu đề xuất sửa đổi Quy chế cán bộ Đoàn bổ 
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phù hợp với tình hình công tác cán bộ thực tiễn. Thực hiện tốt tất cả các khâu 

của công tác cán bộ.  

5.2. Công tác đoàn viên  

 Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 51-CT/TU ngày 06/6/2019 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về thu hút, tập hợp thế hệ trẻ trong tình hình mới”. 

Nhân rộng cách làm hay trong thực hiện chủ trương “1+1” của Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn. Duy trì, đổi mới nâng cao chất lượng việc tổ chức “Ngày 

đoàn viên” tại những nơi có đoàn viên nhưng chưa có tổ chức Đoàn. 

Tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn rà soát, kiểm tra số lượng đoàn viên, 

bảo đảm số liệu phải là con số thật, chính xác những đoàn viên có mặt thường 

xuyên tại đơn vị, tham gia sinh hoạt, hoạt động cùng chi đoàn, câu lạc bộ, tổ, 

đội, nhóm, đóng góp cho chi đoàn, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, không chạy theo 

thành tích. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đoàn 

viên. 

 Tập trung theo dõi việc thực hiện chỉ tiêu kết nạp đoàn viên mới. Định kỳ 

rà soát, hướng dẫn, đề xuất các giải pháp cụ thể để phát triển đoàn viên tại các 

địa bàn, đối tượng chưa đảm bảo chỉ tiêu. Nâng cao chất lượng đoàn viên mới. 

Tiếp tục triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022 phù 

hợp với từng đối tượng, địa bàn.  

5.3. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn  

 Chỉ đạo củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các chi đoàn 

theo hướng sát với nhu cầu ĐVTN; nghiên cứu, tìm tòi, triển khai thực hiện 

những phong trào hành động cách mạng, cuộc vận động đi vào chiều sâu, mang 

tính thiết thực để thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của ĐVTN. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn. Tổ chức sinh hoạt chi 

đoàn theo chủ đề, chủ điểm. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 784-

QĐ/TU, ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ trương 1 + 2 của 

Trung ương Đoàn, nhằm tăng cường kiểm tra, hỗ trợ, hướng dẫn cho cơ sở. 

 Tiếp tục kiên trì phát triển tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp ngoài 

khu vực Nhà nước và tại các khu vực có đông thanh niên công nhân theo tinh 

thần Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc 

xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong hợp tác xã và các doanh nghiệp ngoài 

khu vực Nhà nước, đảm bảo duy trì hoạt động hiệu quả. 

5.4. Công tác kiểm tra, giám sát  

 Nâng cao nhận thức của các cấp bộ đoàn và nhận thức, trình độ chuyên 

môn, bản lĩnh chính trị, năng lực phân tích, đánh giá vấn đề của đội ngũ cán bộ 

đoàn về công tác kiểm tra, giám sát. Củng cố, kiện toàn kịp thời bộ máy làm 

công tác kiểm tra, giám sát các cấp.  

 Duy trì kiểm tra định kỳ, chuyên đề của các cấp bộ đoàn. Xử lý nghiêm, 

kịp thời, đúng quy định các hành vi vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và 
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Điều lệ Đoàn. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và việc tu dưỡng, rèn luyện của 

cán bộ đoàn. Qua công tác kiểm tra giám sát, phát hiện những mô hình hay, cách 

làm sáng tạo của các cấp bộ đoàn nhân rộng; phát hiện, cảnh báo sớm các dấu 

hiệu vi phạm; giáo dục pháp luật thông qua công tác kiểm tra, giám sát. 

 Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

các cấp, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 

số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản 

biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội” và 

Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy định về 

việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân 

tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ của tổ chức Đoàn. 

6. Công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị   

 Nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở 

thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, 

giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, đảm bảo số lượng, chất 

lượng, chú trọng đến các đối tượng thanh niên trường học, thanh niên công nhân 

tại các khu công nghiệp và những nhân tố trẻ tích cực trên các địa bàn dân cư. 

Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, 

xây dựng chính quyền theo Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ 

Chính trị về “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính 

trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn. 

Giới thiệu cán bộ bổ sung cho cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức chính 

trị - xã hội các cấp. Tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện cho đội ngũ 

cán bộ Đoàn các cấp tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao 

trình độ về chính trị, chuyên môn, kiến thức kinh tế, xã hội; giới thiệu nhân sự 

tham gia cấp ủy, cơ quan nhà nước các cấp bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và 

trẻ hoá đội ngũ cán bộ. 

 Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, 

xây dựng chính quyền Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính 

trị về “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã 

hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn. 

Tăng cường tổ chức các hoạt động đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền các 

cấp với cán bộ, đặc biệt là đối thoại với thanh niên về các vấn đề liên quan đến 

thanh niên và công tác thanh niên như: diễn đàn “Thanh niên với Đảng - Đảng 

với thanh niên”, chương trình “Đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền với đoàn 

viên, thanh niên”… 

7. Đổi mới công tác tham mƣu, chỉ đạo, phối hợp của Đoàn  

6.1. Đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn 
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Trong mọi hoạt động của Đoàn, phải thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát 

huy vị trí trung tâm, vai trò chủ thể của thanh niên. Kiên trì thực hiện phương 

châm “thanh niên biết, thanh niên bàn, thanh niên làm, thanh niên kiểm tra, 

thanh niên giám sát, thanh niên thụ hưởng”.  

Đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn phù hợp với tình 

hình mới. Tăng cường tính chủ động, mở rộng không gian sáng tạo cho cơ sở. 

Kiên trì phương châm: tập trung cho cơ sở, đến với thanh niên; khắc phục tình 

trạng “văn bản hóa, hành chính hóa, quan liêu hóa”. Thường xuyên tổ chức khảo 

sát, lấy ý kiến đánh giá của đoàn viên, thanh thiếu nhi sau mỗi chiến dịch, 

chương trình, hoạt động của Đoàn để rút kinh nghiệm, điều chỉnh phù hợp. Tăng 

cường hướng dẫn, chuyển giao mô hình mới cho cơ sở. Đổi mới đội ngũ cán bộ 

đoàn, đặc biệt là về tư duy, trình độ và phong cách làm việc, lấy hiệu quả công 

việc làm thước đo đánh giá cán bộ và tổ chức. Đổi mới chế độ thông tin, báo cáo 

đảm bảo nhanh, chính xác, giảm tải số lượng văn bản. Đổi mới công tác thi đua 

khen thưởng, đảm bảo động viên kịp thời, khen thưởng đúng người, đúng việc, 

có tác dụng nêu gương và cổ vũ phong trào thanh thiếu nhi. Đẩy mạnh chuyển 

đổi số trong công tác đoàn, tăng cường số hóa thông tin các hoạt động Đoàn.  

7.1. Đổi mới công tác phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân: 

Phối hợp và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp, mở 

rộng phạm vi, đối tượng hợp tác để tạo nguồn lực cho các hoạt động của Đoàn. 

Triển khai nhiều giải pháp mới, sáng tạo, hiệu quả trong vận động nguồn lực để 

bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh niên. 
 

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CQ VÀ DN KHÓA VI 



Số lượng 

báo cáo 

viên của 

Đoàn

Số cuộc 

tổ chức

Số ĐVTN 

tham gia

(lượt)

Số cuộc

 tổ chức

Số ĐVTN

tham gia 

(lượt)

Quà tặng 

gia đình 

chính 

sách

trị giá (triệu 

đồng)

Số cuộc 

tổ chức

Số ĐVTN

tham gia 

(lượt)

Cấp 

huyện

6 tháng cuối 

2017
868        34,014       313         18,325           4            2,000,000      355         8,556          8                   -                     55         18             

2018 678        33,559       413         17,916           536         15,313        2                   52         18             

2019 212        10,822       190         15,042           5            2,500,000      85           6,735          10                 23,887               52         18             

2020 371        12,557       371         12,577           -         -                 455         12,761        15                 8,721                 52         17             

2021 627        18,545       725         16,220           -         -                 710         16,804        4                   5,695                 52         17             

6 tháng đầu 

2022
-        -            -         -                -         -                 -         -             -               -                     42         17             

Tổng 2,756     109,497     2,012      80,080           9            4,500,000      2,141      60,169        39                 38,303               42         17             

 

Trà Vinh, ngày     tháng     năm 2022

PHU LỤC SỐ LIỆU 

Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Phụ lục số 01: Công tác tuyên truyền giáo dục

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TỈNH TRÀ VINH

LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Tủ sách 

học tập 

và làm 

theo lời 

Bác

SL tập thể, ĐV, 

TTN tiên tiến 

trong học tập và 

làm theo tư 

tưởng, đạo đức, 

phong cách 

Hồ Chí Minh 

***

NĂM

Tổ chức tuyên truyền giáo dục truyền thống

Tổ chức học tập, quán 

triệt, tuyên truyền các 

NQ của Đảng, đoàn cho 

CB, ĐVTN

Tổ chức tuyên truyền 

Hiến pháp, PL

Gương đoàn 

viên tiêu 

biểu được 

tuyên dương 

trong việc 

học tập và 

làm theo tư 

tưởng đạo 

đức, phong 

cách Hồ Chí 

Minh



Số 

lượng

(căn)

Trị giá

(triệu)

Xây dựng 

mới 

đường 

GTNT

Sửa 

chữa 

đường 

GTNT

Trị giá

(triệu)

Sửa 

chữa 

cầu 

GTNT

Trị giá

(triệu)

Số 

lượng

(Km)

Trị giá

(triệu)

Quà 

tặng 

(phần)

Trị giá

(triệu)

6 tháng 

cuối 2017
1        66       0.85 2         40 -        1.0 12.5 -      -       2.0 40 1,456     554      345 316      1,360 27          

2018 3        70       1.5 4         130 1            3.0 30.0 1          9.7 1.0 27 2,303     570 228 413      4,800 249        

2019 3        49       1.2 6         240 1.0         2.5 54.0 -      -       2.0 76 3,876     347      185.5 200      5,500 733        

2020 1        56       1.35 7         325 -        2.0 18.0 1 12 1.5 35 1,950     395      245.8 250      8,000 380        

2021 3        58       1.7 7         340 -        1.0 8.0 -      -       2.0 40 1,199     287      195.8 640      6,500 473        

6 tháng 

đầu 2022
4        -      -    16       750 -        -     -      -      -       -      -          -         -       -        -       -         -        

Tổng 15      299     6.60  42       1,825 2.00       9.50    122.5 2          21.7 9 218 10,784   2,153   1,200 1,819   26,160 1,862     

 

 

Cây 

xanh 

được 

trồng 

mới

Công trình, 

phần việc thanh niên 

Phụ lục 2: Kết quả tổ chức các phong trào hành động cách mạng

Ý tưởng 

sáng tạo 

được cập 

nhật trên 

phần 

mềm 

TNVN

Cầu GTNT

NĂM

Các hoạt động phong trào thanh niên tình nguyện

Hiến 

máu 

(đơn vị)

Tặng quà GĐCS, 

khó khăn…

Xây dựng, sửa chữa 

đường GTNT
Nhà

Thắp sáng 

đường quê

Cấp 

huyện

Trị 

giá

(tỷ 

đồng)

Khám 

bệnh, cấp 

thuốc 

miễn phí 

Cấp cơ 

sở



Ý tưởng 

khởi 

nghiệp

Sáng tạo 

xanh

6 tháng cuối 

2017
232     402      5         82        78          425.6 2,000 687 1,500 12           -          8             69 5,329

2018 165     1,044   24       92        111        675.2 2,602 1,653 371 9             -          20 55                    4,675                   

2019 122     240      3         70        58          425.3 1,258      358         15           10           14           10           62 5,890

2020 273     3,641   27       110      54          535.8 1,653 371 12           10           17           11 45 2,700                   

2021 743     1,999   59       145      60          875.6 2,149 225         25           17           15           21 35 1,050

6 tháng đầu 

2022
-      -      -      -       -        -            -          -          -          -          -          -          25                    1,750                   

Tổng 1,535  7,326   118 499 361 2,937 9,662 3,294 1,923 58 46 70 291 21,394

Đồng hành với thanh niên rèn 

luyện và phát triển kỹ năng

Số ĐVTN tham gia 

(lượt)

NĂM Học 

bổng 

(suất)

Đồng hành với thanh niên trong học tập

Phụ lục 3. Kết quả tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên

Tham gia Cuộc thi ý 

tưởng, dự án khởi 

nghiệp; ý tưởng sáng 

tạo xanh

Số thanh 

niên có 

hoàn cảnh 

khó khăn 

được hỗ 

trợ

Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Quà 

tặng 

(phần)

Xe đạp 

(chiếc)

Góc học 

tập

(cái)

Họat động 

VHVN, TDTT

Số ĐVTN 

được tư 

vấn, giới 

thiệu VL 

(lượt)

Số ĐVTN 

được giới 

thiệu việc 

làm

Số ĐVTN 

được 

Đoàn tổ 

chức tư 

vấn xuất 

khẩu LĐ

Nhận đỡ 

đầu

 (em)

Tổng kinh 

phí (triệu 

đồng)



Bí thư
P. Bí 

thư
Bí thư

P. Bí 

thư

6 tháng cuối 

2017
4,068                2,248         1,820             -             16              39            101                  53                 1         2           3

2018 3,786                2,061         1,725             360            16              37            179                  129               -      4           2

2019 3,627                2,097         1,530             386            15              36            101                  80                 -      4           2

2020 3,230                1,945         1,285             342            13              33            143                  94                 2         1          3           3

2021 3,323                1,913         1,410             282            11              31            90                    84                 -      4           4

6 tháng đầu 

2022
3,058                1,060         1,998             350            11              27            -                   -                -      3           3

Tổng 21,092              11,324       9,768             1,720         11              27            614                  440               3         1          20         17       

TS đoàn 

viên hưởng 

lương

TS đoàn viên 

không hưởng 

lương

Số đoàn 

viên kết 

nạp mới TS Đoàn cơ 

sở

TS chi 

đoàn cơ 

sở

Số đoàn viên 

ưu tú giới thiệu 

cho Đảng

Phụ lục 4. Công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng

Tổ chức 

CS Đoàn
Công tác phát triển ĐảngSố lượng đoàn viên

Cấp 

Đoàn khối
Cấp cơ sở

Tình hình cán bộ 

chuyển công tác

TS đoàn viên

Số ĐV ưu tú 

được kết nạp 

Đảng

Năm



ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ……. 

 LẦN THỨ …….., NHIỆM KỲ 2022 - 2027 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

   

……….., ngày …….. tháng 01 năm 2022 

 

 

BÁO CÁO ĐÓNG GÓP VÀO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CẤP TRÊN 

----------- 

 

Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa đại hội! 

Ngay sau khi nhận được dự thảo báo cáo chính trị của BCH …………, 

căn cứ vào nội dung gợi ý đóng góp của ……., BCH ……… đã tổ chức triển 

khai tới từng chi đoàn. Các chi đoàn thuộc ……. đã tiến hành tổ chức cho đoàn 

viên thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo. BCH …… tổng hợp và 

xin trình trước Đại hội nội dung các ý kiến góp ý như sau: 

1. Về hình thức, kết cấu của báo cáo: 

Cơ bản đa số ý kiến nhất trí về hình thức, bố cục và kết cấu của báo cáo. 

Các mục, các tiêu đề đã phù hợp với các phong trào mà Đoàn TN các cấp đang 

triển khai. 

2. Về nội dung của báo cáo: 

2.1. Về tiêu đề báo cáo: 

- Đa số các ý kiến cho rằng cần tiếp tục phải để tiêu đề báo cáo. 

- Về cơ bản tiêu đề báo cáo đã phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa 

phương. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng nên thay cụm từ  “ ………” bằng “ 

………” để tạo điểm nhấn cho toàn nhiệm kỳ, đồng thời gắn với nội dung mà 

Đoàn TN …… đang đề ra là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm 

kỳ tới. 

- ………………. 

2.2. Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội: 

- Đa số các ý kiến đồng tình với kết quả đã đạt được. 

Có một số ý kiến đề nghị bổ sung: 

Trong phần ……… có ý kiến cho rằng nên bổ sung …... 

Trong phần ……..còn thiếu nội dung liên quan đến công ……. Đề nghị 

bổ sung thêm nội dung……………. 

……………. 

Trong phần bài học nên bổ sung thêm bài học thứ …. là ……….. 



2.3. Về mục tiêu, phương hướng của công tác Đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027 

-  Phần dự báo tình hình, báo cáo đã bám sát, phân tích dự báo được tình 

hình trong thời gian tới, đặc biệt là tác động tới thanh niên. 

- Mục tiêu và khẩu hiệu hành động nêu trong báo cáo cơ bản phù hợp. 

- Phương hướng của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm 

kỳ 2022– 2027: 

+ Nên bổ sung…. 

+ Cần bổ sung…….. 

- Các chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ tới: 

+ Chỉ tiêu 1: có nội dung …….. là khó thực hiện trong tình hình dịch bệnh 

hiện nay. 

Ngoài ra báo cáo còn một số lỗi soạn thảo văn bản đề nghị chỉnh sửa lại 

cho chính xác. 

Kính thưa: Quý vị Đại biểu, thưa Đại hội! 

Trên đây là tổng hợp những ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo báo 

cáo của BCH ….. khoá …… trình Đại hội …….. lần thứ ………. Xin cảm ơn 

Đại hội. 


