HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
ỦY BAN HỘI HUYỆN U MINH THƯỢNG

***
Số: 05-CTr/UBH

U Minh Thượng, ngày 01 tháng 10 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Hội và phong trào thanh niên năm học 2021 – 2022
----------------------Căn cứ Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện khóa III, nhiệm
kỳ 2019 – 2024; Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021;
Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện xây dựng chương trình công tác Hội và
phong trào thanh niên năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Phát động phong trào thi đua, thực hiện các công trình, phần việc thanh
niên lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; Tổ
chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh
niên Việt Nam. Tiếp tục tổ chức triển khai thưc hiện Nghị quyết Đai hội Hội
LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024.
2. Tiếp tục quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của
Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh”, Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực
hiện Chỉ thị số 42-CT/TW 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”. Tích cực tuyên truyền đến
đoàn viên, thanh niên và người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.
3. Tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”
trong HVTN. Vận động HVTN tích cực rèn luyện, thi đua học tập, sống có trách
nhiệm, công hiến tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát
triển cộng đồng và bảo vệ môi trường.
4. Củng cố và phát triển tổ chức Hội, đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng
lớp thanh niên vào tổ chức. Nâng cao chất lượng công tác phát triển và quản lý
hội viên, chương trình rèn luyện hội viên, chất lượng sinh hoạt chi hội, CLB,
đội, nhóm.
II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN
1. Tiếp tục tuyên truyền, đưa phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi” đến 100%
cán bộ Hội, 90% hội viên, 80% thanh niên.
2. 100% Ủy ban Hội trường duy trì và đăng ký mới từ 01 mô hình "Dân
vận khéo" trở lên được BCĐ công nhận.
3. Mỗi UB Hội trường tổ chức 01 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho
thanh niên; Thành lập 01 CLB sáng tạo.

4. Mỗi UB Hội trường tổ chức ít nhất 01 hoạt động trang bị kiến thức khởi
nghiệp cho thanh niên.
5. Mỗi UB Hội trường có ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên chào
mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
6. 100% học sinh trung học phổ thông được tham gia hoạt động tư vấn,
hướng nghiệp.
7. 100% UB Hội trường tổ chức hoạt động“Tháng thanh niên”, “Chiến
dịch hè”. Phấn đấu có 100% hội viên, thanh niên trường học tham gia ít nhất 02
hoạt động tình nguyện trong năm học.
8. Mỗi UB Hội nhận phụng dưỡng 01 Mẹ VNAH hoặc gia đình chính
sách; xây dựng ít nhất một mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế.
9. Tập hợp 95% thanh niên vào tổ chức Hội, giới thiệu 75% hội viên cho
Đoàn kết nạp. 100% hội viên đăng ký chương trình rèn luyện hội viên. 85% hội
viên, 85% chi hội, CLB, đội, nhóm đạt loại khá trở lên.
10. 100% Ủy ban Hội trường duy trì hoặc thành lập mới 01 CLB tin học,
01 CLB ngoại ngữ.
11. 100% trường THPT, THCS thành lập tổ chức Hội trong học sinh khối
lớp 9.
12. 100% UBH trường có mô hình học tập theo Bác không trùng với mô
hình của Đoàn.
13. 100% UBH trường có sản phẩm tham gia cuộc thi sáng tạo KHKT,
cuộc thi ý tưởng khởi ngiệp do các cấp tổ chức.
III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP
1. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”
1.1. Thanh niên U Minh Thượng yêu nước, bản lĩnh
Triển khai có hiệu quả chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW 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”. Quán
triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, những chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặt biệt là Luật Thanh niên năm
2020. Tổ chức Hội theo dõi, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong
thanh niên, giáo dục lý tưởng cách mạng, đấu tranh phòng, chống những biểu
hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong thanh thiếu niên.
UB Hội các cấp tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” triển khai chuyên đề toàn khóa,
chuyên đề năm 2021. Tổ chức cho hội viên đăng ký các tiêu chí rèn luyện theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lồng ghép vào chương trình rèn luyện hội
viên. Phấn đấu mỗi tổ chức Hội có mô hình, mỗi hội viên có việc làm thiết thực
làm theo Bác.
Tổ chức các đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng và
132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh, 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
và các Ngày lễ lớn của dân tộc bằng nhiều hình thức: sinh hoạt CLB, Đội,

Nhóm, các hoạt động phong trào, sân chơi thanh niên..., qua đó giúp thanh niên
tìm hiểu, tự hào về truyền thống của dân tộc.
1.2. Thanh niên sống đẹp, sống có ích
Tiếp tục công tác giáo dục truyền thống, lịch sử của dân tộc, của Đảng,
Đoàn, Hội. Đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các hoạt động kỷ niệm các
ngày lễ lớn. Tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn".
Tổ chức các hoạt động về nguồn, thắp nến tri ân; Các hoạt động an sinh xã hội,
phụng dưỡng Mẹ VNAH, gia đình chính sách, giúp đỡ các đối tượng thanh niên
đặc thù, thanh niên yếu thế (học sinh nghèo, khuyết tật, dân tộc, tôn giáo...).
Tăng cường giới thiệu những tấm gương, hành động đẹp của thanh niên trên
truyền thông đại chúng và mạng xã hội. Vận động thanh niên tham gia tích cực
cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”
Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho
thanh niên như: thành lập các đội hình, CLB thanh niên tuyên truyền pháp luật,
phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, thực hiện tốt cuộc vận động
“Thanh niên với văn hóa giao thông”, cổ vũ, vận động thanh niên thực hiện
nghiêm Luật phòng, chống tác hại rượu bia.
Tổ chức tuyên truyền giới thiệu những thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh
vực để tham gia các giải thưởng 15/10; giải thưởng tình nguyện quốc gia; giải
thưởng thanh niên sống đẹp;.... tuyên dương thanh niên dân tộc, tín đồ tôn giáo
tiêu biểu phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tổ chức tuyên dương, động
viên thanh niên chậm tiến có tiến bộ, thanh niên hoàn lương có thành tích tốt
trong lao động, sản xuất và công tác Hội,...
Triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ” trong HVTN, hỗ trợ thanh niên áp
dụng biện pháp, phương pháp mới, ý tưởng sáng tạo trong công việc, học tập,
sản xuất. Vận động HVTN tích cực tham gia các cuộc thi sáng tạo do các cấp
tổ chức.
1.3. Thanh niên sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp
Tuyên truyền, vận động, giúp TN nhận thức được học tập nâng cao trình
độ là con đường để chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, là điều kiện để mỗi TN vượt
qua khó khăn, thách thức, lập thân, lập nghiệp bằng nhiều hình thức như: giới
thiệu, giao lưu với tấm gương thành đạt, tiêu biểu; phối hợp tổ chức chương
trình thắp sáng ước mơ, gương sáng thanh niên... Duy trì, thành lập mới các
CLB học tập trong trường học.
Tổ chức các chương trình tư vấn tuyển sinh, tư vấn nghề nghiệp để tư vấn
cho thanh niên, gia đình lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực của thanh
niên và nhu cầu của xã hội. Phối hợp tổ chức ngày hội “Tư vấn nghề nghiệp”,
“Tư vấn hướng nghiệp” cho thanh niên, học sinh. Đưa nội dung về hướng
nghiệp, nghề nghiệp, việc làm, tạo việc làm vào các buổi sinh hoạt chi hội, CLB,
Đội, Nhóm.
1.4. Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng
Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”.
Duy trì hoat động các đội thanh niên tình nguyện, tổ chức thực hiện có hiệu quả

chương trình “Xuân tình nguyện”, “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch TN tình
nguyện hè”... tăng cường hoạt động tình nguyện vì cộng động, an sinh xã hội.
Quan tâm hỗ trợ các đối tượng thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn,
thanh niên yếu thế, kịp thời phối hợp, hỗ trợ các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh
niên tình nguyện tự phát.
Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm,
hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường cho
thanh niên.
1.5. Thanh niên khỏe thể chất, giỏi kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế
Tuyên truyền rộng rãi trong thanh niên việc học tập và làm theo tấm gương
của Bác về rèn luyện thể dục, thể thao, xây dựng ý thức tự giác tập luyện thể dục,
thể thao trong thanh niên. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá văn
nghệ, thể dục thể thao với nhiều hình thức, cách làm phong phú và thiết thực, đáp
ứng nhu cầu của thanh niên, hướng thanh niên xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh.
Phát động phong trào học tập nâng cao kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học.
Tăng cường các hoạt động tạo điều kiện để thanh niên rèn luyện kỹ năng
thực hành xã hội, chú trọng vào các kỹ năng trong học tập, rèn luyện, kỹ năng
phục vụ công việc, kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế.
2. Chương trình đồng hành với thanh niên
Tạo môi trường thực tiễn để hỗ trợ thanh niên bày tỏ lòng yêu nước, trao
dồi đạo đức, lối sống, khởi nghiệp, lập nghiệp, tình nguyện, rèn luyện sức khỏe,
kỹ năng, khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của thanh niên.
Tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách cho thanh niên. Các cấp
bộ Hội kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền, để bảo vệ quyền lợi hợp
pháp, chính đáng của hội viên, thanh niên.
3. Chương trình xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh
3.1. Công tác xây dựng tổ chức Hội
Tiến hành rà soát số liệu tổ chức Hội, định kỳ hàng quí cập nhật số liệu tổ
chức Hội gửi về UB Hội huyện. Tổ chức triển khai cho 100% hội viên đăng ký
chương trình rèn luyện hội viên. Trong quá trình thực hiện, tổ chức Hội thường
xuyên theo dõi quá trình rèn luyện của từng hội viên kịp thời định hướng rèn
luyện. Tổ chức kết nạp lớp hội viên nhân kỉ niệm 65 năm ngày thành lập Hội
LHTN Việt Nam.
Tiếp tục quan tâm, củng cố kiện toàn tổ chức đảm bảo ổn định, bền vững
và phát triển. Đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực, phù hợp với đặc
điểm, nhu cầu của từng khối đối tượng hội viên. Khai thác sử dụng tốt sổ chi
hội, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng kiểm tra giám sát
chuyên đề. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng đảm bảo khách quan, đúng
quy trình, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu,
xuất sắc.
3.2. Xây dựng, củng cố, nâng chất lượng hoạt động các tổ chức thành viên
tập thể của Hội LHTN Việt Nam
Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận 07- KL/TWĐTN - BTC ngày 14
tháng 02 năm 2019 của BCH Trung ương Đoàn về một số giải pháp nâng cao

chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 – 2022.
Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn đối với tổ chức Hội trong
hoạt động, định kỳ làm việc với Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp thống nhất về
nội dung và nguồn lực cho hoạt động của Hội; đồng thời, thông qua vai trò nòng
cốt của Đoàn thường xuyên báo cáo tình hình, tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo của các
cấp ủy Đảng.
Quan tâm nắm bắt đặc điểm, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên để thành
lập các loại hình tập hợp thanh niên.
3.3. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh
niên
Tổ chức hoạt động cho thanh niên tín đồ, tôn giáo; củng cố và xây dựng
lực lượng cốt cán trong thanh niên tín đồ, tôn giáo. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ
học sinh về vấn đề giới tính, sức khỏe sinh sản, cách tự bảo vệ và giúp bạn bè
bảo vệ trước những vấn đề tâm lý, xã hội; tuyên truyền cho học sinh về tác hại
của bia, rượu, thuốc lá, ma túy và các chất kích thích khác. Đẩy mạnh các hoạt
động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, vận dụng vào các hoạt động ngoại khóa,
lồng ghép giới thiệu trong các tiết giáo dục công dân. Chú trọng tổ chức các hoạt
động tạo môi trường cho học sinh rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội.
Trên đây là Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên trường
học năm học 2021 – 2022 của Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện
U Minh Thượng. Đề nghị các Ủy Ban Hội trực thuộc triển khai thực hiện ở cấp
mình.
Nơi nhận:
- Ủy ban Hội tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- BDV Huyện ủy;
- TT huyện Đoàn;
- Ủy ban hội trực thuốc;
- Lưu VP Hội.

TM. ỦY BAN HỘI HUYỆN
CHỦ TỊCH
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