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U Minh Thượng, ngày 19 tháng 02 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021
----------------------Căn cứ Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện khóa III, nhiệm
kỳ 2019 – 2024; Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên
năm 2021 của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Ủy ban Hội LHTN
Việt Nam huyện xây dựng chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên
năm 2021, cụ thể như sau:
Chủ đề: “ Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và xây dựng tổ chức Hội vững
mạnh”
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Phát động phong trào thi đua, phấn đấu 100% Hội các cấp đảm nhận,
thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thi đua lập thành tích chào mừng
thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hưởng ứng kỷ
niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt động
kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tổ
chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
2. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại
hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024.
3. Tiếp tục quán triệt 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”. Tăng cường nắm bắt tình hình và kịp
thời định hướng tư tưởng cho thanh niên, tham gia đấu tranh chống các quan
điểm sai trái, thù địch. 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.
4. 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. Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình
nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai các
giải pháp tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp
của thanh niên; nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, bền vững.
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5. Củng cố và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp
thanh niên. Nâng cao chất lượng tổ chức, năng lực hoạt động của các CLB, Đội,
Nhóm, chất lượng hội viên ở địa bàn dân cư; kiện toàn các CLB, Đội, Nhóm
đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng. Phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội
viên, thanh niên trong tổ chức thực hiện các phòng trào thi đua yêu nước, góp
phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP CƠ BẢN
1. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”
1.1. Thanh niên U Minh Thượng yêu nước, bản lĩnh
- Chỉ tiêu: 100% Ủy ban Hội trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, chủ
trương, Nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội các cấp. Phấn đấu 100% cán bộ Hội, từ
85% hội viên, 80% TN trở lên được tiếp thu các nội dung tuyên truyền, giáo dục
của Hội. Mỗi UB Hội có ít nhất 01 mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” (không trùng mô hình của Đoàn). 100% hội viên
đăng ký việc làm cụ thể học tập và làm theo Bác.
- Nội dung và giải pháp thực hiện
Tăng cường nắm bắt tình hình dư luận thanh niên và định hướng dư luận
thanh niên, đặc biệt là về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các
cấp Hội từ huyện đến cơ sở tổ chức đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt,
tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tham gia tuyên truyền về bầu cử
Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tổ chức hướng dẫn bầu cử
qua tranh ảnh cổ động, mạng xã hội, tổ chức Ngày hội cử tri trẻ; tổ chức các đội
hình thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện phục vụ tại các điểm bầu cử...
Tổ chức các đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng và
131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 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.
Tiếp tục triển khai chương trình rèn luyện hội viên và thực hiện Chỉ thị 05
chuyên đề năm 2021. Mỗi tổ chức Hội xây dựng mô hình, mỗi hội viên có cách
làm cụ thể học tập và làm theo Bác. Tiếp tục phối hợp với Đoàn thanh niên thực
hiện Chỉ thị 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 cho thanh niên, thiếu nhiên và nhi đồng giai đoạn 2015 2030". Tích cực phối hợp vận động hội viên thanh niên thực hiện tốt Luật nghĩa
vụ quân sự. Đăng ký thanh niên tuổi 17, phối hợp tổ chức tốt tuyển quân và đón
bộ đội xuất ngũ về địa phương.
UB Hội huyện phối hợp với huyện Đoàn tăng cường tuyên truyền qua các
phương tiện truyền thông: website, fanface, bản tin sinh hoạt hàng tháng... Đồng
thời, cán bộ Hội phải gương mẫu, tiên phong thực hiện các nội dung của phong
trào và tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong thanh niên phong trào Tôi yêu Tổ
quốc tôi”. Các UB Hội trực thuộc thường xuyên cộng tác tin bài về hoạt động cơ
sở, những mô hình, điển hình trong thực hiện phong trào nhằm tuyên truyền, nhân
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rộng. Ngoài ra, tăng cường các phương thức tuyên truyền trực quan, pano, băng
gol, biểu ngữ, hình ảnh hoạt động...
1.2. Thanh niên sống đẹp, sống có ích
- Chỉ tiêu: Các UB Hội cơ sở duy trì mô hình cổng trường ATGT (Đối
với các xã đã công nhận 100% trường trên địa bàn), các xã còn lại tiếp tục vận
động, thành lập mới ít nhất 01 Cổng trường ATGT; 100% chi Hội tổ chức cho
hội viên ký cam kết an toàn giao thông và phong trào 03 không; Mỗi UB Hội xã
phối hợp Đoàn thanh niên thực hiện mới 01 tuyến đường văn minh và 01
“Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”; Thực hiện 01 công trình
thanh niên cấp huyện và 100% cơ sở có công trình của thanh niên; 100% cơ sở
Hội xây dựng ít nhất 01 mô hình dân vận khéo được Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã
công nhận (không trùng mô hình của Đoàn cùng cấp). Tổ chức 01 hoạt động
tuyên dương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực.
- Nội dung và giải pháp
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 biểu dương, tôn vinh các tấm gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực.
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, 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 các hoạt động giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ lớn, các sự
kiện chính trị trong năm. Tổ chức hoạt động để hội viên, thanh niên tìm hiểu về
truyền thống lịch sử như các hoạt động về nguồn, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, tọa
đàm... Tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn",
phụng dưỡng gia đình chính sách, thắp nến tri ân...
Tổ chức Hội đảm nhận những công việc cụ thể thực hiện các tiêu chí nông
thôn mới. Trong đó chú trọng các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh
quan. Thực hiện tuyến đường văn minh, tuyến đường hoa, tuyến đường thanh
niên tự quản, thắp sáng đường quê, khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn
xã hội. Tổ chức ngày chủ nhật xanh, trồng cây xanh, thu gom rác thải. Vận động
hội viên, thanh niên không sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần.
Củng cố và mở rộng các câu lạc bộ học tập trong thanh niên. Hỗ trợ và
định hướng các CLB sinh hoạt tạo môi trường để thanh niên học tập, nâng cao
kiến thức ngoại ngữ, tin học trong thanh niên. 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.
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
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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,...
1.3. Thanh niên sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp
- Chỉ tiêu: Giới thiệu việc làm cho 400 thanh niên, trong đó có 06 thanh
niên hoàn lương và mỗi xã có ít nhất 01 thanh niên đi xuất khẩu lao động; Tư
vấn định hướng nghề cho 1.500 thanh thiếu niên; Phối hợp mở 24 lớp chuyển
giao KHKT; Mở 12 lớp dạy nghề cho thanh niên; Thành lập mới 02 tổ hợp tác;
Mỗi xã phải xây dựng mới 01 mô hình kinh tế đặc trưng thanh niên của từng xã;
Mỗi xã phải xây dựng 01 mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong
lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; 100% Ủy ban Hội
hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên
và ít nhất 02 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên. Giúp đỡ
06 gia đình thanh niên thoát nghèo; Phấn đấu tỉ lệ nợ quá hạn dưới 1%.
- Nội dung và giải pháp
Tiếp tục triển khai Đề án “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giai đoạn 2018 2025” của Tỉnh. Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển nông nghiệp đạt chứng
nhận GAP tiến tới sản xuất hữu cơ trên địa bàn huyện U Minh Thượng. Tổ chức
các hoạt động tham quan, học hỏi mô hình kinh tế trong và ngoài tỉnh.
Phối hợp với các ngành chức năng cung cấp thông tin về lao động, việc làm
và thị trường lao động cho thanh niên, vận động thanh niên đi xuất khẩu lao động
hợp pháp tại các thị trường có tiềm năng. Quan tâm hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho
các đối tượng thanh niên yếu thế, bộ đội xuất ngũ. Tranh thủ các nguồn vốn thực
hiện mô hình và hỗ trợ những đề án cho thanh niên.
Phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề, tập huấn, ứng dụng tiến bộ khoa học
kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu mô hình, các hoạt động sản xuất kinh
doanh có hiệu quả theo nhu cầu thực tế. Xây dựng các mô hình câu lạc bộ, đội,
nhóm thanh niên học tập, đối mới phương pháp dạy và học. Khuyến khích thanh
niên nghiên cứu khoa học, triển khai các công trình, sản phấm sáng tạo phục vụ
học tập; cải tiến khoa học công nghệ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng,
gia tăng giá trị sản phẩm, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp
sạch.
Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng chính sách xã hội và UBND các xã
trong việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Rà
soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng vốn vay trong thanh niên, đề xuất tăng
vốn và định hướng việc sử dụng vốn tập trung cho các dự án sản xuất, tạo việc
làm, chuyển đổi phương thức sản xuất theo phân vùng sản xuất.
1.4. Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng
- Chỉ tiêu:
Mỗi xã giúp đỡ 01 thanh niên yếu thế; Phối hợp tổ chức, vận động khám,
phát 400 suất thuốc miễn phí cho người nghèo; vận động hiến máu đạt 100% chỉ
tiêu BCĐ giao; 100% Ủy ban Hội xã duy trì hoạt động CLB Thắp sáng niềm tin
giúp đỡ 100% thanh thiếu niên chậm tiến tại đơn vị, trong đó có ít nhất 70%
thanh thiếu niên được công nhận tiến bộ; Sửa chữa, xây dựng 02 căn nhà nhân
ái, 01 cầu dân sinh; 100% UBH duy trì và xây dựng mới điểm vui chơi cho
thanh niên.
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- Nội dung và giải pháp:
Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động “Ngày thứ 7 tình
nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Hành trình nông thôn mới”. Duy trì hoat
động đội thanh niên tình nguyện cụm ngành huyện, các đội thanh niên tình
nguyện ở cơ sở, tích cực tham gia hoạt động tại địa bàn cơ sở. Tổ chức thực hiện
có hiệu quả chương trình “Xuân tình nguyện”, “Tháng thanh niên”, “Chiến
dịch TN tình nguyện hè”... Trong tổ chức hoạt động chú trọng phát huy vai trò
của thanh niên, tranh thủ các nguồn lực xã hội góp phần giải quyết các vấn đề
khó khăn tại địa phương.
Hỗ trợ các đối tượng thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng các
điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi. Kịp thời phối hợp, hỗ trợ các các câu lạc bộ,
tổ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện tự phát; nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm
bảo đúng đối tượng, địa chỉ cần giúp đỡ.
Đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tổ chức các
chương trình khám chữa bệnh tình nguyện theo chuyên đề cho người nghèo như:
hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”,
các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho các gia
đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, trẻ em nghèo, chịu ảnh hưởng bởi
dịch bệnh Covid-19, thanh niên các dân tộc thiểu số, tôn giáo có hoàn cảnh khó
khăn.
Tuyên truyền ý nghĩa nghĩa cử hiến máu tình nguyện để đây trở thành hoạt
động tự tâm trong thanh niên. Củng cố hoạt động các đội hình hiến máu tình
nguyện, biểu dương, tôn vinh các đội hình và cá nhân xuất sắc trong công tác hiến
máu tình nguyện.
1.5. Thanh niên khỏe thể chất, giỏi kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế
- Chỉ tiêu: Cấp huyện và mỗi UB Hội thành lập mới ít nhất 01 tổ chức
(CLB, đội, nhóm) theo nhu cầu, sở thích thanh niên; Ủy ban Hội huyện và cơ sở
tổ chức ít nhất 01 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho cán bộ, hội
viên.
- Nội dung và giải pháp:
Tranh thủ các nguồn xã hội hóa cơ sở vật chất tạo sân chơi cho thanh
niên. Duy trỳ các CLB, đội, nhóm theo nhu cầu, sở thích 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.
Lồng ghép vào các hoạt động phong trào của Hội các hình thức rèn luyện,
giáo dục kỹ năng cho thanh niên, trong đó trọng tâm là kỹ năng thực hành xã hội, kỹ
năng sống, kỹ năng hội nhập quốc tế. Phát động phong trào học tập nâng cao kỹ
năng sử dụng ngoại ngữ, tin học.
2. Chương trình đồng hành với thanh niên
- Chỉ tiêu: Phối hợp tổ chức 01 cuộc giám sát theo quyết định 217 của Bộ
Chính trị về nội dung thực hiện các chính sách cho thanh niên.
- Nội dung và giải pháp:
Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thanh huyện giới thiệu gương
thanh niên tiên tiến trên các lĩnh vực; các mô hình hay, cách làm hiệu quả của tổ
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chức Hội các cấp đồng hành với thanh niên. Hỗ trợ thanh niên trong học tập
thông qua hỗ trợ kiến thức, kỹ năng, dụng cụ học tập, học bổng... Hỗ trợ về
nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên dân tộc, thanh
niên yếu thế cơ hội phát triển. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhóm thanh niên
yếu thế cơ hội phát triển trên địa bàn dân cư. Xây dựng các mô hình hỗ trợ thanh
niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. Nắm bắt kịp thời
và chủ động tiếp cận, tìm hiểu, hỗ trợ thanh niên có dấu hiệu dẫn đến vi phạm
pháp luật, thanh niên chậm tiến. Tư vấn, giới thiệu, tạo việc làm cho thanh niên
thất nghiệp, chưa có việc làm ở khu vực nông thôn.
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
Chỉ tiêu: Phát triển 900 hội viên mới. Giới thiệu 650 hội viên ưu tú cho
Đoàn xem xét kết nạp. Mỗi UB Hội cơ sở tổ chức ít nhất 02 cuộc kiểm tra định
kỳ, 01 cuộc kiểm tra chuyên đề, 01 cuộc giám sát chuyên đề trong năm. 80%
UB Hội cơ sở, chi hội, CLB, Đội, Nhóm và 100% UB Hội hoạt động từ khá trở
lên. Xây dựng 01 tổ chức Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước. 100% UBH
ra soát, báo cáo số liệu hội viên, thanh niên. 100% UBH tổ chức họp mặt ôn lai
truyền thống kỷ niệm 65 năm ngày thanh lập Hội LHTN Việt Nam.
3.1. Công tác cán bộ Hội
Tham mưu hoàn thành sắp xếp, bố trí cán bộ phụ trách công tác Hội ở cơ
sở, kịp thời kiện toàn UB Hội các cấp, chủ động tham mưu công tác quy hoạch.
Định kỳ tập huấn về kỹ năng, phương pháp, nghiệp vụ cho cán bộ Hội. Tập
hợp những cá nhân tiêu biểu có uy tín, có trình độ, có năng lực, trưởng thành từ
phong trào thanh niên để bồi dưỡng trở thành thủ lĩnh thanh niên, cán bộ Hội
chủ chốt các cấp và lực lượng nòng cốt trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh
niên tín đồ tôn giáo.
Tổ chức xét, trao “Giải thưởng 15/10” tôn vinh các thủ lĩnh thanh niên,
cán bộ Hội tiêu biểu trên các lĩnh vực.
3.2. Công tác hội viên
Tập trung phát triển hội viên mới, chú trọng đến chất lượng hội viên,
không chạy theo số lượng; phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn trong việc thực
hiện chủ trương “1 + 1” (môi đoàn viên, hộỉ viên giới thiệu được ít nhất một
thanh niên tham gia Đoàn, Hội). Thực hiện đúng quy định, nguyên tắc, quy
trình và thủ tục công nhận thanh niên vào Hội, tố chức lễ công nhận hội viên
mới, hội viên danh dự theo nghi thức Hội.
Tổ chức cơ sở Hội các cấp thường xuyên rà soát số liệu thanh niên, số liệu
hội viên có mặt tại địa phương để chủ động trong công tác đoàn kết tập họp
thanh niên, phát triến hội viên mới. Đổi mới công tác quản lý hội viên phù hợp
với điều kiện thực tiễn công tác của từng địa phương, đơn vị.
Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cho
hội viên; phát hiện, bồi dưỡng hội viên ưu tú phấn đấu trở thành đoàn viên.
Tiếp tục tham mưu cấp ủy công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ Hội đảm
bảo chất lượng, có tính kế thừa. Tổ chức tập huấn và cử tham gia các lớp tập
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huấn kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội. Bên cạnh đó cán bộ Hội nâng cao tinh
thần trách nhiệm, tự học hỏi, rèn luyện thực hiện tốt nhiệm vụ. Châm bồi và giới
thiệu nguồn phát triển đảng viên là Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ, đội, nhóm.
3.3. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội
Tố chức triển khai thực hiện Kế hoạch đổi mới và nâng cao chất lượng cơ
sở Hội giai đoạn 2021 - 2024; Thành lập tổ chức Hội ở khu vực thanh niên dân
tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo. Triến khai các hoạt động hướng dẫn về
nghiệp vụ công tác Hội; tư vấn, hỗ trợ phương pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của thanh niên.
Thực hiện công tác quản lý hội viên, nắm nguồn thanh niên chặt chẽ, định
kỳ cập nhật hàng quý. Phát triển hội viên chú trọng chất lượng, đúng quy trình.
Triển khai thực hiện tốt chương trình rèn luyện hội viên, có nhận xét, đánh giá
theo quy định.
Duy trì chế độ họp báo công tác Hội hàng tháng. Đổi mới nội dung sinh
hoạt CLB, đội, nhóm 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.
3.4. Củng cố và nâng cao chất lượng tô chức thành viên tập thể của Hội
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị của tổ
chức Đoàn đối với tổ chức Hội trong công tác xây dựng Hội và mọi hoạt động
của Hội. Tăng cường tính định hướng chính trị về nội dung của Đoàn đối với
Hội, tạo điều kiện thuận lợi để Hội chủ động hoạt động. Nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ Đoàn tham gia công tác Hội; chủ động phát hiện, lựa chọn những
nhân tố tích cực trong hoạt động Hội làm nguồn cán bộ Đoàn các cấp.
CLB Thầy thuốc trẻ: Phát huy vai trò của CLB Thầy thuốc trẻ trong công
tác tập họp đoàn kết lực lượng thầy thuốc trẻ, chăm lo, hỗ trợ và phát huy lực
lượng thầy thuốc trẻ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân
dân, tập trung vào các hoạt động bao phủ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tập trung
đổi mới nội dung, phương thức tổ chức “Ngày hội Thầy Thuốc trẻ làm theo lời
Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng ” năm 2020, nâng cao chất lượng các
hoạt động khám bệnh tình nguyện theo chuyên đề.
3.5. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam ở nước ngoài và
công tác quốc tế thanh niên
Kịp thời tham mưu cấp ủy các vấn đề liên quan công tác thanh niên. Tham
gia xây dựng và phối hợp để giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ và
bảo vệ thanh niên. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, trang bị cho thanh niên các
kiến thức pháp luật cần thiết để tự bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình.
3.6. Công tác kiểm tra, giám sát của Hội
Duy trì kiếm tra định kỳ 06 tháng, năm; kiểm tra, giám sát theo chuyên
đề, đột xuất. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Hội, nhất là đội ngũ
cán bộ Hội chủ chốt các cấp; việc giải quyết những vấn đề bức xúc của hội viên,
thanh niên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các đợt kiểm tra, giám sát và việc
đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021.
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III. DỰ KIẾN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN TRONG NĂM
(Có danh mục kèm theo)
Trên đây là chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021
của Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện U Minh Thượng.
Nơi nhận:
- Ủy ban Hội tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- BDV Huyện ủy;
- TT huyện Đoàn;
- Ủy ban hội trực thuộc;
- Lưu VP Hội.
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DANH MỤC DỰ KIẾN
Các hoạt hoạt động trọng tâm công tác Hội LHTN
cấp huyện năm 2021
---------------Stt

01
02
03

Tên hoạt động

Thời
gian

Tham gia hoạt động cấp tỉnh gồm 07 hoạt động
Tham gia giải bóng đá, bóng chuyền hưởng ứng
Tháng 3
Tết Quân – Dân năm 2021
Cử nhân sự tham gia chương trình tuổi trẻ vì biển
Tháng 4
đảo quê hương năm 2021
Tham gia cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp

Tham gia hội thi tin học trẻ khối cán bộ, công chức,
04 viên chức người lao động tỉnh Kiên Giang lần thứ
III, năm 2021
Tham gia cuộc thi Olympic tiếng anh dành cho cán
05
bộ trẻ lần thứ III năm 2021
Tham gia hành trình thanh niên khởi nghiệp năm
06
2021
Tham gia ngày hội tôi yêu Tổ quốc tôi, lễ kỷ niệm
65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam; lễ
07
trao giải thưởng 15 tháng 10 và giải thưởng thanh
niên sống đẹp năm 2021
Các hoạt động cấp huyện gồm 18 hoạt động
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành
lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức các hoạt
01
động tuyên truyền và Chương trình hành động triển
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
02 Chương trình Xuân Tình nguyện 2021
Tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, đồng hành
03 thanh niên công nhân trong dịp Tết Dương lịch
2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu

Bộ phận
phụ trách
ĐKTH thanh
niên
Công nhân
đô thị
ĐKTH thanh
niên

Tháng 4
Công nhân
đô thị
Tháng 6

Thanh niên
nông thôn

Tháng
10

Đoàn kết tập
họp thanh
niên

Tuyên giáo
Đoàn kết tập
Tháng 1họp thanh
2
niên
Tháng 2
Tháng 14
Tháng 3
Công nhân
Tháng 3,
đô thị
Tổ chức các hoạt động “Tết Quân – Dân” năm 6, 7, 10
04
2021
Phối hợp tổ chức Hội trại Tòng quân huyện U Minh
Thượng năm 2021
Các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng bầu cử đại
06 biểu HĐND các cấp và Đại biểu Quốc hội khóa
XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
07 Tổ chức ra quân tháng thanh niên
Tổ chức 4 đợt hoạt động Ngày thứ 7 tình nguyện,
08
ngày chủ nhật xanh
05

Tháng 3

Tháng 1
- 10

trường học
Đoàn kết tập
họp thanh
niên
Tuyên giáo
Đoàn kết tập
họp thanh
niên
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09 Phát động Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp sáng tạo
thanh niên nông thôn lần 4”
10 Tổ chức tham quan mô hình kinh tế
Tổ chức giải bóng chuyền cho thanh niên dân tộc
11
nhân dịp tết cổ truyền Chol – Chnăm – Thmây
Tổ chức hoạt động Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ làm
12
theo lời Bác
Tổ chức ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện
13
hè
14 Tổ chức chương trình thắp nến tri ân 27/7
Tổ chức các hoạt động chào mừng 65 năm ngày
15
thanh lập Hội LHTN Việt Nam
16 Tổ chức Ngày hội An toàn giao thông năm 2021
Tổ chức Đại hội chi Hội sinh viên huyện U Minh
17 Thượng tại trường Đại học Tây Đô, trường Đại Cần
Thơ
Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập
18
QĐND Việt Nam 22/12

Tháng 4

Thanh niên
nông thôn

Tháng 5
Tháng 7

Đoàn kết tập
họp thanh
niên

Tháng
10
Tháng
11

Đoàn kết tập
họp thanh
niên

Tháng
12

Công nhân
đô thị

