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HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
UỶ BAN HỘI HUYỆN U MINH THƯỢNG
***
Số: 40-BC/UBH

U Minh Thượng, ngày 30 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO
Tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm học 2020 - 2021
đối với Ủy ban Hội trường THCS&THPT
----------------Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm học
2020 - 2021, Uỷ ban Hội huyện tổ chức triển khai thực hiện đạt một số kết quả
cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG, DƯ LUẬN TRONG HỘI VIÊN
THANH NIÊN
Nhìn chung, trong năm học 2020 - 2021 tình hình tư tưởng hội viên, thanh
niên (HVTN) ổn định, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chấp hành tốt chính sách
pháp luật của Nhà nước, nội quy của nhà trường, thanh niên tích cực học tập, nghiên
cứu, thể hiện tốt tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Ủy ban Hội
(UBH) các trường chú trong công tác tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tình hình tư

tưởng, dư luận trong thanh niên, đa số HVTN tích cực trong việc tham gia các
hoạt động tình nguyện, các phong trào do Đoàn, Hội tổ chức.
Tuy nhiên, vẫn có một số dư luận xã hội tác động đến một bộ phận thanh
niên như: tình hình dịch covid - 19, những thông tin không chính xác lan truyền
trên mạng xã hội làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tư tưởng trong thanh
niên. Một số ít thanh niên còn vi phạm pháp luật, đặc biệt luật Giao thông đường
bộ và vi phạm nội quy nhà trường; một bộ phận thanh niên còn ngán ngại tham
gia các hoạt động tình nguyện của Đoàn - Hội.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO
THANH NIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021
1. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”
1.1. Thanh niên yêu nước, bản lĩnh
Ủy ban Hội (UBH) các trường tập trung tuyên truyền, phố biến, nâng cao
nhận thức của thanh niên về phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng nhiều hoạt
động thiết thục như: tổ chức về nguồn, tọa đàm, diễn đàn, ngày hội, sân chơi
thanh niên, sinh hoạt chi hội, CLB, đội, nhóm, hoạt động giao lưu văn hóa văn
nghệ, thể dục thể thao... thông qua website huyện Đoàn, zalo, fanpage, bản tin
nội bộ, từ đó khai thác tốt công nghệ thông tin, mạng xã hội phục vụ công tác,
kết quả tổ chức được 65 cuộc có 2.160 lượt HVTN tham gia. Nhân kỷ niệm 64
năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, UBH các Trường tổ chức kết nạp
lớp hội viên mới, tổ chức hợp mặt, tuyên dương thanh niên tiêu biểu trên các
lĩnh vực. Đồng thời, đồng thời UBH các trường cũng đã tổ chức nhiều phong
trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" qua những hoạt động thiết thực như: tổ chức viếng
Nghĩa trang liệt sĩ Cây Bàng nhân dịp 22/12, tổ chức hoạt động thăm, viếng gia
đình chính sách được 8 cuộc có 160 lược HVTN tham gia; UBH các Trường tổ
chức nhiều hoạt động thể dục thể thao (TDTT), trò chơi dân gian thu hút hàng
trăm lược HVTN tham gia.
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Tổ chức các hoạt động vận động hội viên, thanh niên thi đua rèn về đạo
đức lối sống, lý tưởng cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật theo tinh thần Chỉ
thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 05- CT/TW ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) "về học tập và làm theo tu tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chỉ Minh”, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021. Tích cực phối hợp vận
động hội viên thanh niên thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự, đăng ký thanh
niên tuổi 17.
Nhìn chung, qua các hoạt động thiết thực đã tuyên truyền HVTN nâng cao
nhận thức về chủ quyền an ninh Tố quốc, cổ vũ, bồi đắp tình yêu quê hương, đất
nước, lòng tự hào dân tộc trong HVTN. Qua đó, đã kịp thời thông tin, định
hướng phản bác luận điệu xuyên tạc nhằm chia rẽ, gây mất trật tự an ninh, an
toàn xã hội của các thế lực thù địch.
1.2. Thanh niên sống đẹp, sống có ích
Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa – Uống nước nhớ nguồn” được UBH các
Trường tổ chức thường xuyên bằng nhiều hình thức, trong năm học 2020-2021
UBH các Trường đã tổ chức thăm và tặng 119 phần cho gia đình chính sách, học
sinh nghèo, với tổng số tiền 41,5 triệu đồng1, vận động hiến đạt 25 đơn vị máu.
Vận động HVTN sống có trách nhiệm, tổ chức vận động về trách nhiệm học tập
của bản thân, trách nhiệm với gia đình, giúp đỡ bạn bè trong học tập trong và
sau buổi học.2
Các hoạt động tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được UBH các
trường quan tâm triển khai thực hiện đảm bảo theo sự chỉ đạo, tăng cường công
tác tuyên tuyền về tình hình dịch bệnh, vận HVTN, gia đình và động người dân
thực hiện nghiêm 5K, khai báo y tế, cài đặt ứng dụng Bluzone, ...
Duy trì hàng tháng các hoạt động tình nguyện tại chổ như "Ngày thứ bảy
tình nguyện", " Chủ nhật xanh" được 41 cuộc với 2.500 lượt HVTN tham gia.
UBH trường THCS&THPT U Minh Thượng duy trì phong trào “Tết trồng cây”
trong HVTN và học sinh với mô hình trồng hoa Vạn Thọ, mỗi đoàn viên, hội
viên, đội viên trồng và chăm sóc 1 chậu hoa Vạn Thọ dịp tết Tân Sửu 2021.
Kinh phí thu được sử dụng vào việc hỗ trợ quà tết cho học sinh nghèo và thực
hiện chương trình thắp sáng ước mơ. (được bao nhiêu tiền?)
UBH huyện phối hợp Công ty Kim Phát và Công ty xe Kymco tổ chức 03
buổi tập huấn kiến thức An toàn giao thông và ký năng lái xe an toàn gắn với
chương trình thắp sáng ước mơ năm 2021. Tại chương trình, các em học sinh
được Cán bộ phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ tỉnh Kiên Giang tuyên truyền
về kiến thức an toàn giao thông và tập huấn kiến thức lái xe an toàn. Qua đó, các
em học sinh được nắm rõ thêm về kỹ năng lái xe an toàn, góp phần giảm thiểu
1

UBH trường THCS&THPT Vĩnh Hòa: 29 suất, trị giá 22.400.000đồng; UBH trường THCS&THPT
Minh Thuận: tặng 3 phần quà cho gia đình chính sách, trị giá 1 triệu đồng, 8 phần quà cho các e có hoàn cảnh
khó khăn trong kỳ thi THPT Quốc gia, trị giá 1,6 triệu đồng, tặng 80 bộ đồng phục cho học sinh, trị giá 5,3 triệu
đồng, tặng 9,2 triệu đồng cho 01 em học sinh bị tai nạn giao thông.
2

UBH trường THCS&THPT Minh Thuận triển khai mô hình “Nuôi heo đất – tiết kiệm giúp bạn khó
khăn” có 12/12 Chi hội tham gia thực hiện, kết quả thu được số tiền tiết kiệm là: 2.500.000 đồng. UBH trường
THCS&THPT Vĩnh Hòa vận động ủng hộ tặng quà (hàng tháng) cho 1 gia đình chính sách và học sinh nghèo
vượt khó…..
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tai nạn đáng tiếc và tình huống va chạm giao thông không đáng có xảy ra. Bên
cạnh đó, nhằm hỗ trợ nguồn lực giúp đỡ, tiếp sức các em thiếu nhi, học sinh có
hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, tạo động lực, động viên các em ý thức
tự vươn lên, vượt qua khó khăn phấn đấu trong học tập, nhân dịp này, Công ty
Kim Phát và Công ty Kymco tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.000.000
đồng và 20 ba lô cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 2.000
quyển tập, 100 nón bảo hiểm, 100 nón kết và 100 balo cho học sinh có hoàn
cảnh khó khăn, giúp cổ vũ, động viên kịp thời các em học sinh yên tâm đến
trường và phấn đấu học tập tốt.
1.3. Thanh niên sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp
Tiếp tục triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ” trong ĐVTN, hỗ trợ HVTN áp
dụng biện pháp, phương pháp mới, ý tưởng sáng tạo trong công việc, học tập,
sản xuất. Phối hợp tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo nhân Ngày hội khi tôi 18,
qua đó có 15 sản phẩm ý tưởng tham gia của 3 trường THPT trên địa bàn, kết
quả có 05 sản phẩm đạt giải cấp huyện và chọn 03 sản phẩm tham gia cấp tỉnh,
có 02 dự án tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp do tỉnh Đoàn tổ chức.
Duy trì các CLB học tập, CLB tin học, CLB ngoại ngữ để học sinh có điều
kiện tìm hiểu, nâng cao thêm kiến thức phục vụ cho công tác học tập.
UBH huyện chỉ đạo UBH các trường thường xuyên tổ chức các cuộc thi,
ngày hội sáng tạo để tạo học sinh đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo đổi
mới trong học tập, thực tiễn đời sống và phát huy năng khiếu của HNTN.
Hiện nay toàn huyện có 2.533 ý tưởng tham gia ngân hàng ý tưởng sáng tạo
do trung ương đoàn phát động.
1.4. Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng
Duy trì 03 đội tình nguyện ATGT tại 03 trường với 70 thành viên, thường
xuyên phân luồng giao thông cổng trường, tránh xảy ra tình trạng ùn tắc giao
thông.
Thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”
gắn với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, thông qua các đợt phát động
trong chiến dịch Xuân tình nguyện, tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình
nguyện hè, các cuộc hành trình "ngày thứ 7 tình nguyện" và "ngày chủ nhật
xanh" UB Hội các trường tổ chức nhiều hoạt động tham gia xây văn minh đô thi,
xây dựng khuông viên trường học xanh - sạch - đẹp được 63 cuộc đã thu hút hơn
3.200 lược HVTN tham gia.
2. Chương trình “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”
2.1. Công tác cán bộ Hội
Công tác cán bộ Hội được thường xuyên được quan tâm thực hiện, cán bộ
Hội các cấp trong huyện nhìn chung năng nổ, nhiệt tình, sáng tạo trong thực hiện
nhiệm vụ, từng bước trưởng thành. Phối hợp mở 01 lớp tập huấn kỹ năng,
nghiệp vụ công tác hội có 70 cán bộ Hội tham gia.
2.2. Công tác hội viên
Đầu năm đến nay UBH các trường đã phát triển hội viên mới được 446 hội
viên, đến nay tổng số hội viên trên toàn huyện là 3.217 hội viên, đang sinh hoạt
tại 166 CLB, Đội, nhóm.
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Chương trình rèn luyện hội viên được các đơn vị quan tâm triển khai thực
hiện đến 100% cán bộ, hội viên đăng ký.
2.3. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội
Qua đánh giá, phân loại cuối năm các UBH trường THCS&THPT đều đạt
mức hoàn thành xuất sắc.
2.4. Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức thành viên tập thể của hội
UB Hội huyện ban hành công văn tiếp tục chỉ đạo cơ sở tiếp tục thực hiện
Kết luận số 07 của Trung ương Đoàn3. Phát huy vai trò nòng cốt chính trị, định
hướng hoạt động của tổ chức Đoàn, định kỳ hàng tháng làm việc với Ban
Thường vụ Đoàn cùng cấp về hoạt động của Hội; Đồng thời, chủ động đề xuất
giao cho Hội phụ trách các hoạt động tình nguyện xã hội, các hoạt động tham
gia đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông.
Duy trì hoạt động Chi hội sinh viên U Minh Thượng tại trường Đại học
Cần Thơ. Định hướng tổ chức thành công Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2020-2021.
UBH huyện phối hợp UBND huyện, Hội Khuyến học tại điều kiện Chi hội hoạt
động, qua đó hỗ trợ kinh phí cho Chi hội hoạt động trong năm học 2019 - 2020,
tặng 7 suất học bổng trị giá 3.500.000đ.
Chỉ đạo Chi hội sinh viên huyện U Minh Thượng tại trường Đại học Tây
Đô tổ chức Đại hội chi hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2021. Đại hội nhằm mục
đích đánh giá kết quả họat động từ khi thành lập Ban vận động, triển khai
phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2021, bầu ra Ban chấp hành khóa mới
đủ năng lực và trách nhiệm dẫn dắt chi hội trong một nhiệm kỳ tiếp theo. Nhân
dịp này, Ủy ban Hội huyện U Minh Thượng đã trao 4 suất học bổng cho 4 bạn
có hoàn cảnh khó khăn và học tốt (mỗi suất 1.000.000 đồng); hỗ trợ kinh phí
hoạt động chi hội 3.000.000 đồng.
2.5. Công tác kiểm tra, giám sát của hội
Công tác kiểm tra giám sát luôn được quan tâm thực hiện, năm học 2020 2021, ngay từ đầu năm UBH huyện đã ban hành Kế hoạch Số: 11-KH/UBH ngày
26/11/2020 về việc “Kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào thanh niên
năm 2021”, đến nay UBH huyện đã tổ chức 02 cuộc kiểm tra công tác Hội và
phong trào thanh niên năm học 2020 - 2021 đối với UBH trường THCS&THPT
Minh Thuận (Học kỳ I và học kỳ II).
2.6. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh
niên
Các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của
thanh niên luôn được các cấp bộ Hội quan tâm, tiếp tục có những đối mới trong
việc triển khai hoạt động, phong trào mang lại hiệu quả ngày càng cao theo
hướng tập trung cho cơ sở, chăm lo đến nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của
thanh niên, giải quyết những vấn đề bức xúc thực tiễn đặt ra đối với phong trào
thanh niên và với tố chức Hội.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
3

Kết luận số 07-KL/TWĐTN-ĐKTHTN ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Trung ương Đoàn về "Một số
giải pháp tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Hội Liên hiệp Thanh niên
Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam" tại Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành
Trung ương Đoàn khóa X.
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Nhìn chung năm học 2020 - 2021, Ủy ban Hội các trường THCS&THPT
trên địa bàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Hội và phong
trào thanh niên đạt được nhiều kết quả tốt. Công tác tuyên truyền giáo dục được
các cấp Hội vận dụng triển khai với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Các
chương trình và cuộc vận động của Hội luôn được các Cơ sở Hội hưởng ứng
triển khai, nỗi bật là phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Các hoạt động phong trào
được diễn ra sôi nổi, có sự đổi mới, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục
thể thao thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia, một số cơ sở Hội có
nhiều công trình phần việc sáng tạo. Công tác xây dựng tố chức Hội luôn được
các cấp Hội quan tâm, trọng tâm là công tác chỉ đạo CLB, Đội, Nhóm duy trì
sinh hoạt, mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên góp phần nâng cao nhận thức
của thanh niên, đáp ứng được nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra.
2. Hạn chế
Công tác tuyên truyền giáo dục từng lúc, từng nơi chưa đáp ứng yêu cầu đề
ra, công tác tuyên truyền nội dung chưa phong phú, đối tượng được tiếp thu các
nội dung còn hạn chế, đặc biệt là trong thanh niên dân tộc, tôn giáo.
Nội dung phương thức tổ chức hoạt động của Hội còn dàn trải, từng lúc
chưa sát thực tiễn, chưa theo kịp nhu cầu ngày càng đa dạng của thanh niên.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên năm học
2020 – 2021.
Nơi nhận:
- UB Hội tỉnh (b/c);
- VP. Huyện uỷ (b/c);
- BTV Huyện đoàn;
- TV UB Hội huyện (t/h
- UB Hội các xã, trường (t/h);
- Lưu VP UBH huyện.

TM. UỶ BAN HỘI HUYỆN
CHỦ TỊCH

Tô Yến Vi

