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Thực hiện Kế hoạch 127

Kiên Giang về việc tổ chức “

Căn cứ Chương trình công tác 

hành huyện Đoàn U Minh Thư

dựng Kế hoạch tổ chức “Tháng Thanh niên năm 2020

Minh Thượng tình nguyện, sáng tạo v

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU C

- Tạo đợt thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả n

phần việc cụ thể chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng to

thứ XIII, kỷ niệm 89 năm ng

26/3/2020). 

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguy

chức Đoàn, Hội trong tham gia phát tri

đô thị văn minh ở địa phương.

- Các hoạt động Tháng Thanh ni

rộng, có tính hành động cao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô tr

II/ CHỈ TIÊU CƠ B

1. Đoàn cấp xã và 100% c

Đại hội Đoàn - Hội các cấp; tổ chức kỷ niệm 89 năm Ng

Chí Minh; Triển khai kế hoạch học tập v

Chí Minh chuyên đề năm 2020.

2. Mỗi cơ sở Đoàn có ít nh

Đại hội Đảng, ưu tiên các công tr

3. 100% Đoàn xã thành l

tổ hợp tác, câu lạc bộ phát triển kinh tế,

4. Tư vấn hướng nghiệp cho 
thanh niên. Phối hợp mở 12 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, 6 lớp nghề; Mỗi x
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ực hiện Kế hoạch 127-KH/TĐTN-TNNT ngày 18/02/2020 c

ề việc tổ chức “Tháng Thanh niên năm 2020”, 

ình công tác Đoàn và phong trào thanh thi

àn U Minh Thượng năm 2020. Ban Thường vụ (BTV) 

“Tháng Thanh niên năm 2020” với Chủ đề: 

ện, sáng tạo vì cộng đồng”, nội dung cụ thể nh

ÊU CẦU 

ạo đợt thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước bằng những h

ừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng to

ứ XIII, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, nâng cao vai trò c

tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới v

ương. 

ạt động Tháng Thanh niên năm 2020 phải được triển khai đồng bộ sâu 

ộng cao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô tr

ÊU CƠ BẢN 

ã và 100% cơ sở Đoàn tổ chức tuyên truyền về Tháng Thanh ni

ội các cấp; tổ chức kỷ niệm 89 năm Ngày thành l

ển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

ề năm 2020. 

àn có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc thanh ni

ưu tiên các công trình tham gia xây dựng nông thôn mới.

thành lập được 01 mô hình thanh niên làm kinh t

ạc bộ phát triển kinh tế,…) 

ớng nghiệp cho 800 thanh thiếu niên; giới thiệu việc l
ối hợp mở 12 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, 6 lớp nghề; Mỗi x

Ồ CHÍ MINH 

27 tháng 02 năm 2020 

ngày 18/02/2020 của BCH tỉnh Đoàn 

Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Ban Chấp 

(BTV) huyện Đoàn xây 

ới Chủ đề: “Thanh niên U 

ội dung cụ thể như sau:  

ớc bằng những hành động, công trình, 

ừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần 

ồ Chí Minh (26/3/1931 - 

ên, nâng cao vai trò của tổ 

ội, xây dựng nông thôn mới và 

ợc triển khai đồng bộ sâu 

ộng cao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. 

ền về Tháng Thanh niên, 

ày thành lập Đoàn TNCS Hồ 

ởng, đạo đức, phong cách Hồ 

ặc phần việc thanh niên chào mừng 

ựng nông thôn mới. 

ình thanh niên làm kinh tế (hợp tác xã, 

ới thiệu việc làm cho 400 
ối hợp mở 12 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, 6 lớp nghề; Mỗi xã triển 
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khai thực hiện ít nhất 01 mô hình kinh tế đặc trương của địa phương. Mỗi xã đăng ký 
giúp đỡ ít nhất 02 thanh niên nghèo. 

5. Mỗi Đoàn xã tiếp nhận giúp đỡ ít nhất 01 thanh, thiếu niên chậm tiến. 100% xã 

đoàn củng cố, kiện toàn CLB thắp sáng niềm tin hoạt động hiệu quả. 

6. 100% Đoàn cơ sở có 01 hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thiết thực. 

Huyện đoàn vận động 1 cây cầu và 02 căn nhà thanh niên. 

7. Vận động đoàn viên đề xuất 800 ý tưởng, sáng kiến trên ngân hàng ý tưởng do 

Trung ương Đoàn phát động (ytuongsangtao.net). 

8. Phát triển 600 đoàn viên mới, 700 hội viên mới; 100% đoàn viên tham gia sinh 
hoạt đoàn nơi cư trú; 100% chi Đoàn tổ chức sinh hoạt lệ tháng 3. Mỗi cơ sở Hội thành 
lập mới ít nhất 01 CLB, đội, nhóm theo nhu cầu sở thích, nghề nghiệp thanh niên.  

9. 100% Liên Đội tổ chức diễn đàn tiến bước lên Đoàn gắn lễ trưởng thành Đội. 
100% đoàn cơ sở tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ. 

10. 100% cơ sở Đoàn tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng. Giới 

thiệu 110 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, chăm bồi (đối với những đơn vị còn 

nguồn). 

11. Huyện đoàn và 100% xã đoàn tổ chức sơ kết mô hình cựu chiến binh làm bí 

thư chi đoàn vinh dự.  

12. 100% các cơ sở Đoàn đồng loạt tổ chức 01 ngày “Thứ bảy tình nguyện” (vào 

ngày 29/2), “Chủ nhật xanh” (vào ngày 8/3) trong Tháng Thanh niên. 

13. 100% cơ sở Đoàn tổ chức hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn. 

III/ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục 

- Tập trung tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên về mục đích và ý nghĩa 

Tháng Thanh niên; Truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt 

Nam; tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

XIII, nhiệm kỳ 2020 -2025; tuyên truyền 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với 

chủ đề “Tự hào Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”. 

- Tổ chức kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

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

tham gia bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử tại các địa phương. Tổ chức các buổi gặp 

gỡ, giao lưu với các đồng chí cựu cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu qua các thời kỳ, các 

gương mặt trẻ tiêu biểu của địa phương, đơn vị.  

- Triển khai kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh chuyên đề năm 2020. 

2. Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của 

thanh niên 
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2.1. Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới 

- Thực hiện các công trình, phần việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội nông 

thôn, trong đó tập trung triển khai xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, chống rác 

thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ nguồn nước; Thắp sáng đường quê; xây 

dựng nhà nhân ái; xây dựng, sửa chữa cầu, lộ nông thôn, hàng rào xanh, cột cờ, điểm 

sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi...  

- Tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn, xây dựng 

mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên … Các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi 

nghiệp; Tổ chức hoạt động đồng loạt  “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật 

xanh”. 

- Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới tại các xã nông 

thôn mới; tận dụng các không gian công cộng, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa xã 

tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, thanh thiếu 

nhi. Phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện (Thông qua hoạt động Giờ 

trái đất).  

2.2. Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh 

- Triển khai đồng bộ các hoạt động tình nguyện xây dựng nếp sống đô thị văn 

minh. Trọng tâm là tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn an ninh trật tự đô thị, bảo 

vệ môi trường và xây dựng mỹ quan đô thị, xây dựng văn hóa giao thông, đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông, thực hiện ứng xử văn hóa nơi công cộng. 

- Tiếp tục nhân rộng các mô hình: Tuyến đường văn minh đô thị, Tuyến đường 

sáng - xanh - sạch đẹp.  Xây dựng Tuyến đường văn minh đô thị, mỗi cơ sở Đoàn trên 

địa bàn đăng ký thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng 

đô thị văn minh.  

- Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, người dân xây dựng đô 

thị văn minh, tập trung các hoạt động tuyên truyền ý thức ứng xử văn minh, văn hóa 

giao tiếp nơi công cộng.  

2.3. Thanh niên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân 

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên có hoàn 

cảnh khó khăn xây dựng nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ; Xây dựng các điểm sinh hoạt, 

vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi; Xây dựng các sân chơi, tạo môi trường cho thanh 

thiếu nhi rèn luyện sức khỏe, vui chơi an toàn, lành mạnh. Tổ chức các hoạt động giáo 

dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi, đặc biệt là kỹ năng phòng chống đuối nước, 

tai nạn thương tích, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em. 
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- Tổ chức các hoạt động y bác sĩ trẻ tình nguyện tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp 

thuốc, tặng quà cho người nghèo và gia đình chính sách. Tổ chức hiến máu tình nguyện, 

tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện" hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính.  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống các loại dịch bệnh (virus 

Corona, cúm gia cầm…); Tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với 

biến đổi khí hậu tập, phòng chống tội phạm, an ninh trật tự, an toàn giao thông… 

3. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo, nghiên cứu khoa học 

của thanh niên và tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp 

- Tiếp tục vận động đoàn viên, thanh niên đăng tải ý tưởng, sáng kiến lên Ngân 

hàng ý tưởng sáng tạo (www.ytuongsangtao.net). Đẩy mạnh triển khai phong trào “3 

trách nhiệm” “Sáng tạo trẻ” tập trung vào thúc đẩy tính sáng tạo, đổi mới của ĐVTN, 

cán bộ, công chức trẻ. Tham gia cuộc thi “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ với văn hóa 

công vụ”. 

- Tổ chức phát động cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” cho học sinh, thanh 

niên nông thôn. Xây dựng điểm các mô hình thanh niên làm kinh tế ứng dụng khoa học 

kỹ thuật, tập trung các mô hình kinh tế sản xuất xanh, sản xuất các sản phẩm thân thiện 

với môi trường. Tổ chức diễn đàn về sáng kiến đăng tải ý tưởng sáng tạo. Tổ chức tư 

vấn, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng, các kênh tiêu thụ sản phẩm cho thanh niên 

khởi nghiệp, lập nghiệp. Thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp trong các cơ sở Đoàn, 

Hội. 

4. Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên  

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

các trường THCS, THPT. Tổ chức các hoạt động tư vấn việc làm cho học sinh, thanh 

niên trước khi tham gia thị trường lao động. 

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

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

thanh niên trong đó tập trung đối tượng thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, thanh 

niên công nhân... 

5. Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập 

hợp thanh niên  

- Tập trung công tác phát triển đoàn viên mới; tiếp tục thực hiện cuộc vận động 

"Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam", bồi 

dưỡng đoàn viên ưu tú và trao danh sách giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét 

kết nạp; tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn - Hội địa bàn dân cư. 

http://www.ytuongsangtao.net/
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- Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội, các câu lạc bộ, đội, nhóm 

thanh niên. Thực hiện nghiêm túc chủ trương "1+2" và triển khai các giải pháp thực 

hiện chủ trương “1+1” thiết thực, hiệu quả. Cử cán bộ đi cơ sở theo chủ trương 1+2. 

- Tổ chức Ngày đoàn viên, tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, cán bộ Đoàn 

tiêu biểu, Đảng viên trẻ tiêu biểu; Triển khai việc học tập các bài học lý luận chính trị 

trong đoàn viên.  

- Tổ chức các hoạt động tập hợp các đội hình thanh niên: liên hoan, tọa đàm, giao 

lưu các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi để Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam các cấp có hoạt động phù hợp hướng đến kỷ niệm 89 năm ngày 

thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.    

- Tạo điều kiện để Hội đồng Đội các cấp tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe” 

trong các Liên đội tiểu học và “Tiến bước lên đoàn” trong các Liên đội Trung học cơ sở 

nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

6. Tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế 

- Tham gia và tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng đối ngoại thanh niên cho cán 

bộ Đoàn, Hội các cấp. 

- Tổ chức các buổi thông tin chuyên đề về những nội dung đối ngoại quan trọng 

của Đảng, Nhà nước, về tình hình Biển Đông, cộng đồng ASEAN, khu vực và thế giới 

cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. 

- Tổ chức tuyên truyền về cộng đồng ASEAN, quá trình 25 năm Việt Nam gia 

nhập ASEAN. 

IV/ THỜI GIAN 

1. Cấp huyện: 
- Tổ chức khởi động tháng thnah niên: ngày 06/3/2020. Tại xã Thạnh Yên A 
- Tổ chức tổng kết: ngày 31/3/2020.   
2. Cấp xã: 
- Tổ chức khởi động từ ngày 06/3 đến 08/3/2020. 
- Tổ chức tổng kết trước ngày 30/3/2020. 
3. Thời gian báo cáo: trước 11h00, thứ 6 hàng tuần trong Tháng Thanh niên, báo 

cáo gởi về Ban Thường vụ huyện Đoàn (kết quả hoạt động tính từ thứ 7 tuần trước đến 
thứ 6 tuần báo cáo. điện thoại: 02973.883733; email: huyendoanumt@gmail.com. Báo 
cáo tổng kết Tháng Thanh niên năm 2020 kèm theo file hình ảnh gửi trước ngày 
29/3/2020. 

V/ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM  

1. Hoạt động cấp huyện   
- Tổ chức Lễ phát động Tháng thanh niên năm 2020 (tổ chức tại xã Thạnh Yên 

A). 
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- Tổ chức đồng loạt Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh.  

- Tổ chức giải bóng đá mini nam tranh cúp truyền thống 26/3 chào mừng kỷ niệm 

89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi” năm học 2019 – 2020. 

- Tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp cho khối học sinh; Các phiên giao dịch 

việc làm, ngày hội việc làm trong và ngoài nước. 

- Tổ chức các hoạt, công trình, phần việc đoàn thanh niên chung sức xây dựng 

nông thôn mới và đô thị văn minh chào mừng Đại hội Đảng các cấp. 

2. Hoạt động cấp cơ sở  
- Các xã Đoàn:  
+ Tổ chức khởi động tháng thanh niên năm 2020, gắn phát động các hoạt động 

chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
+ Tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho đảng. 
+ Phối hợp đơn vị kết nghĩa tổ chức hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập 

Đoàn. 
+ Tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi” năm học 2019 – 2020. 

+ Tổ chức ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh. 
+ Tổ chức khởi công công trình thanh niên cấp cở sở chào mừng Đại hội Đảng 

các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  
-  Đoàn ngành huyện, Đoàn trường THPT:   
+ Phối hợp xã Đoàn kết nghĩa tổ chức đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú và 

hoạt động kỉ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn, trao danh sách đoàn viên ưu tú cho 
Đảng. 

+ Giao Đoàn cơ sở Công an chủ công tổ chức ngày thứ 7 tình nguyện cấp giấy 
chứng minh nhân dân. 

+ Mỗi Đoàn trường, cụm Đoàn ngành tổ chức ít nhất 01 hoạt động tham gia xây 
dựng nông thôn mới. 

VI/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thường vụ huyện Đoàn 
- BTV huyện Đoàn xây dựng Kế hoạch và triển khai quán triệt trong hệ thống; 

xin chủ trương BTV Huyện ủy về các hoạt động trong tháng thanh niên; tiến hành 

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Tháng Thanh niên năm 2020, dự trù kinh phí các hoạt 

động cấp huyện.  

- Phối hợp với trung tâm y tế huyện và xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

bệnh xây dựng phương án tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên phù hợp, đảm 

bảo thực hiện hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra. 
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- Làm việc với lãnh đạo các đơn vị và các ban, ngành liên quan xác lập cơ chế, 
nội dung triển khai cụ thể nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu cấp huyện.  

- BTV huyện Đoàn giao Bộ phận đoàn kết tập hợp thanh niên làm bộ phận 
Thường trực theo dõi, phối hợp thực hiện các nội dung trong kế hoạch này; các bộ phận 
chuyên môn huyện Đoàn phối hợp thực hiện (có thông báo riêng) 

2. Các xã Đoàn và Đoàn trực thuộc 
Xã Đoàn, Đoàn trường THPT trực thuộc và 02 Cụm ngành tham mưu cấp uỷ, cụ 

thể hóa kế hoạch của huyện Đoàn phù hợp tình hình thực tế tại đơn vị mình, tập trung 

chỉ đạo các hoạt động của Đoàn, Hội trong đó thực hiện hiệu quả 02 Cuộc vận động 

“Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.  

Ban Thường vụ huyện Đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai thực 

hiện tốt các nội dung hoạt động Tháng Thanh niên năm 2020. 

 

 
Nơi nhận:                                                
- TT Tỉnh Đoàn; 
- Ban TC – KT Tỉnh Đoàn; 
- TT Huyện ủy –UBND huyện 
- Ban DV Huyện ủy; 
- BCH huyện Đoàn; 
- Các xã Đoàn và Đoàn trực thuộc; 
- Lưu BPVP, Web.                                                                                         

  TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN 
                     PHÓ BÍ THƯ  

 
  
  

 
 

  Phan Quốc Toàn 
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