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CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021
-----Năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ
2020 – 2025. Năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 –
2022, Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Min. Căn cứ Định hướng
công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 của tỉnh Đoàn Kiên Giang.
Ban Thường vụ huyện Đoàn xây dựng Chương trình công tác Đoàn và phong trào
thanh thiếu nhi năm 2021, cụ thể như sau:
Chủ đề: Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
- Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền
thống, văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Tăng cường tuyên truyền pháp
luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên. Đẩy mạnh việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tốt các hoạt động chào
mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kỷ niệm 80 năm
Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt
Nam. 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.
- Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Chương trình hành động
của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền, vận động thanh
niên và Nhân dân bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; tuyên truyền, triển khai
thực hiện Luật Thanh niên (sửa đổi), Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai
đoạn 2021 - 2030, trọng tâm là tham mưu chính sách cho thanh niên.
- Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong tuổi trẻ, 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, hỗ trợ
các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên vào thực tiễn.
- Tiếp tục củng cố tổ chức Đoàn, chất lượng đoàn viên, cán bộ đoàn; mở rộng
mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội Đoàn các
cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ IV.
II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN
1. Công tác tuyên truyền giáo dục
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(1) Phấn đấu 100% cán bộ đoàn, 95% đoàn viên, 85% hội viên, 80% thanh niên
được học tập, tiếp thu chủ trương của Đảng, của Đoàn và pháp luật nhà nước; (2) 100%
cơ sở Đoàn triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh chuyên đề năm 2021, duy trì mô hình nuôi heo đất và thực hiện mới 01 mô
hình về học tập và làm theo Bác, tiếp tục triển khai và duy trì góc ảnh học tạo theo
Bác; (3) 100% cơ sở Đoàn khai thác, sử dụng hiệu quả mạng xã hội phục vụ công tác
tuyên truyền của cơ sở; (4) mỗi xã Đoàn, Đoàn trường củng cố hoặc thành lập mới 01
đội hình tuyên truyền pháp luật hoạt động có hiệu quả. (5) 100% cơ sở Đoàn tổ chức
các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm
ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. tổ chức triển khai nghị quyết Đại hội Đảng
các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuyên truyền về bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026: (6) 100% cơ sở đoàn có hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các
ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của Đoàn, của Hội, hoạt động “Đền
ơn đáp nghĩa”, Lễ thắp nến tri ân vào dịp 27/7
2. Các phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành,
hỗ trợ thanh thiếu nhi
(7) Mỗi xã Đoàn ra mắt mới 01 tuyến đường văn minh gắn với tuyến Đường
hoa và 01 tuyến đường thanh niên tự quản; khu dân cư không có tệ nạn xã hội (8) Xây
dựng 02 căn nhà nhân ái; (9) Hoàn thành 01 công trình thanh niên cấp huyện và 100%
Đoàn cơ sở có công trình của thanh niên; (10) 100% cơ sở Đoàn xây dựng ít nhất 01
mô hình dân vận khéo được Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã công nhận; (11) 100% xã
Đoàn 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; (12)
Giới thiệu việc làm cho 600 thanh niên, trong đó có 03 thanh niên hoàn lương và mỗi
xã có ít nhất 01 thanh niên đi xuất khẩu lao động, mỗi xã Đoàn giúp đỡ 01 thanh niên
yếu thế; (13) Tư vấn định hướng nghề cho 1.500 thanh niên; (14) Phối hợp mở 25 lớp
chuyển giao KHKT; (15) Mở 6 lớp dạy nghề cho thanh niên; (16) Thành lập mới 02 tổ
hợp tác; (17) Mỗi xã đoàn phải xây dựng mới 01 mô hình kinh tế đặc trưng của từng
xã; (18) Giúp đỡ 06 gia đình thanh niên thoát nghèo; (19) Phấn đấu tỉ lệ nợ quá hạn
dưới 1%; (20) Mỗi xã Đoàn có 01 đề án, ý tưởng tham gia hội thi sáng tạo khởi nghiệp
trong thanh niên. (21) Các cơ sở Đoàn vận động mỗi đoàn viên, thanh niên đề xuất 01
ý tưởng, sáng kiến; (22) 100% cơ sở Đoàn hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa
tại công sở và ngoài công cộng. (23) Xây dựng mới 02 điểm sinh hoạt, vui chơi cho
thanh thiếu nhi.
3. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu
nhi
(24) Có từ 98% thiếu nhi trong tuổi được kết nạp Đội, trên 98% đội viên đến tuổi
Đoàn được kết nạp Đoàn; (25) 100% Liên đội đăng ký liên đội mạnh cấp huyên, trong
đó có 85% liên đội đạt liên đội mạnh cấp huyện; (26) 100% xã có ít nhất 01 mô hình
sinh hoạt thiếu nhi địa bàn dân cư hoạt động có hiệu quả; (27) 100% HĐĐ tổ chức 01
hoạt động cho thiếu nhi gặp gỡ, tiếp xúc lãnh đạo cấp ủy, chính quyền gắn với giúp đỡ
học sinh nghèo.
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4. Công tác xây dựng Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh
niên; Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị
(28) Kết nạp mới 800 đoàn viên; (29) phát triển 1.000 hội viên; (30) Tỷ lệ tập
hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội đạt trên 65% trở lên so với tổng số thanh niên có
mặt trên địa bàn; (31) 85% cơ sở Đoàn đạt từ tốt trở lên; (32) 90% chi đoàn đạt từ tốt trở
lên; (33) 90% bí thư chi đoàn ấp là đảng viên; (34) Giới thiệu 100 đoàn viên ưu tú cho
Đảng xem xét, tỷ lệ kết nạp đảng đạt từ 70% trở lên so với tổng số đảng viên được kết
nạp của Đảng bộ cùng cấp; (35) Phấn đấu cuối năm công tác Đoàn, Hội, Đội được
đánh giá phân loại mức cao nhất; (36) Mỗi xã Đoàn duy trì và xây dựng mới ít nhất 01
chi Đoàn kiểu mẫu.
III. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP
1. Công tác tuyên truyền giáo dục
- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai
Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XI. 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 hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022, triển
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trọng tâm thực
hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 14/3/2015 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 hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ
Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 – 2021, tổ chức đợt
sinh hoạt chính trị vào dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị
01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng
cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”, cuộc vận
động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới” nhằm tạo
điều kiện để cán bộ Đoàn, ĐVTN rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ, lý tưởng cách
mạng, tự tin, bản lĩnh, phát huy vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ.
- Chủ động đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, nói xấu, nói sai sự thật trên
mạng xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức học tậpcác
bài học lý luận chính trị trong ĐVTN theo hướng thiết thực, phù hợp với từng đối
tượng; tiếp tục thành lập và duy trì hoạt động Câu lạc bộ lý luận trẻ các cấp; thường
xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong thanh niên thông qua
mạng lưới thăm dò dư luận xã hội do Đoàn tổ chức.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan
trọng của đất nước, của Đoàn, của Hội. Tiếp tục tổ chức hoạt động “Đền ơn đáp
nghĩa”, Lễ thắp nến tri ân vào dịp 27/7. Tổ chức hành trình về nguồn, các khu di tích
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lịch sử cách mạng, văn hóa trong và ngoài tỉnh, di tích lịch sử An Ninh khu IX; khu
căn cứ Tỉnh ủy; Tỉnh Đội trên địa bàn huyện.
- Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Tổ chức các hình
thức tư vấn pháp lý nhằm giúp cho thanh niên thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ của
công dân; 100% Đoàn xã xây dựng ít nhất 01 mô hình, giải pháp giúp đỡ thanh niêm
yếu thế. Vận động ĐVTN gương mẫu chấp hành pháp luật, chấp hành nội quy, quy
định của cơ quan, đơn vi, quy ước của cộng đồng dân cư. Tổ chức tốt các hoạt động
tuyên truyền về Dân số - Sức khoẻ - Môi trường; tuyên truyền phòng chống các tệ nạn
xã hội, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, An toàn giao thông.
- Tăng cường thông tin, tuyên truyền gương người tốt, việt tốt, duy trì chuyên
mục “mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đệp”. Duy trì các kênh thông tin
tuyên truyền của Đoàn thông qua Website, fanpage, bản tin sinh hoạt chi đoàn hàng
tháng.
2. Tổ chức các phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng, tham gia
phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc
2.1. Phong trào thanh niên tình nguyện
- Tổ chức các hoạt động tình nguyện như: “Chiến dịch thanh niên tình nguyện
hè”, “Tháng thanh niên”, các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật
xanh” trong ĐVTN địa bàn dân cư; chiến dịch “Hoa phượng đỏ”, Chương trình “Tiếp
sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường” trong giáo viên, học sinh trung học phổ thông;
“Kỳ nghĩ hồng” trong thanh niên công chức, viên chức; “Hành quân xanh” trong
thanh niên lực lượng vũ trang.
- Tiếp tục triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.
Tập trung hỗ trợ thanh niên địa bàn dân cư phát triển kinh tế, trong đó tiếp tục xây
dựng, củng cố và duy trì, nhân rộng những mô hình tổ hợp tác có hiệu quả trong thanh
niên theo phân vùng sản xuất. Tăng cường truyền thông về bảo vệ môi trường, ứng
phó với biến đổi khí hậu, thực hiện tốt phong trào “Chống rác thải nhựa”, chương
trình “Hãy làm sạch biển”. Chủ động thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện
trong hỗ trợ hướng dẫn người dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng
chống dịch bệnh.
- Xây dựng các công cụ mới tuyên truyền về cuộc vận động “Thanh niên với
văn hóa giao thông”, các tiêu chí văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên. Tăng
cường truyền thông, nhân rộng mô hình “Nói không với rượu, bia khi tham gia giao
thông”.
- Tiếp tục tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội như: hoạt động
hiến máu tình nguyện, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, tham gia
phòng chống thiên tai, dịch bệnh, khắc phục hậu quả mưa bão, lũ lụt... Chủ động trong
việc kết nối các nguồn lực tình nguyện trong và ngoài tỉnh về tình nguyện tại địa
phương nhằm đáp ứng yêu cầu của cộng đồng, xã hội.
2.2. Phong trào tuổi trẻ sáng tạo
- Duy trì thực hiện phong trào “tuổi trẻ sáng tạo”, “ba trách nhiệm” trong
ĐVTN, thi đua lao động sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho
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thanh niên; xây dựng các mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ
tiên tiến phù hợp nhằm nâng cao năng xuất, chất lượng đáp ứng nhu cầu hàng hoá trên
thị trường. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi đề
xuất ý tưởng sáng tạo. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “mỗi thanh niên một ý tưởng,
sáng kiến sáng tạo”.
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích thanh niên thi đua phát triển kinh
tế, vươn lên làm giàu chính đáng, đồng thời tạo điều kiện cho thanh niên phát huy
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu xây dựng các đề tài, công nghệ ứng dụng vào
quản lý, sản xuất, kinh doanh. Đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho
thanh niên nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức khoa học kỹ thuật về nông nghiệp.
2.3. Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao
thông; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức
chấp hành Luật giao thông trong TTN. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong
bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, cổ vũ, động viên thanh niên
hăng hái tham gia bảo vệ Tổ quốc.
-Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên (sửa đổi), các văn bản hướng
dẫn thi hành Luật Thanh niên (sửa đổi); Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam
giai đoạn 2021 – 2030; Luật nghĩa vụ quân sự. Tăng cường tuyên truyền về tình hình
biên giới, hải đảo Tổ quốc cho thanh thiếu nhi. Tổ chức các hoạt động giao lưu kết
nghĩa với địa phương, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang nơi biên giới, hải đảo.
- Triển khai, cụ thể hóa thực hiện Đề án 04-ĐA/HU ngày 14/4/2017 của Ban
Chấp hành Đảng bộ huyện “Về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm
trộm cắp tài sản và nạn trộm cắp vặt trên địa bàn huyện”; xây dựng mô hình Đoàn
thanh niên không có tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ
Thắp sáng niềm tin, câu lạc bộ giáo dục pháp luật, khu dân cư không có tội phạm…
Phối hợp với Công an, Hội Cựu Chiến binh tham gia cảm hoá và giúp đỡ thanh thiếu
niên chậm tiến, phạm pháp; tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm cho đối tượng sau
cảm hóa, giáo dục.
3. Tổ chức các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi
3.1. Chương trình hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học
công nghệ
- Vận động thực hiện tốt phong trào thi đua học tập trong các đối tượng thanh
niên, khối trường học chú trọng học kiến thức văn hoá, học nghề, xác định động cơ,
thái độ học tập đúng đắn, góp phần xây dựng xã hội học tập; đoàn viên khối địa bàn
dân cư đẩy mạnh việc học tập và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tăng
năng suất, giá trị sản phẩm; đoàn viên công chức, viên chức đẩy mạnh học tập để nâng
cao trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình
mới.
- Tôn vinh, phát huy các tấm gương học sinh, sinh viên, giáo viên trong học tập,
rèn luyện, nghiên cứu khoa học “học sinh 3 tốt”, “học sinh 3 rèn luyện”. Phối hợp với
các ngành vận động các nguồn quỹ học bổng để hỗ trợ các em học sinh nghèo vượt
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khó học giỏi. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ
Việt Nam”, chương trình “Khi tôi 18”.
3.2. Chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp
- Phối hợp tư vấn hướng nghiệp cho học sinh từ bậc trung học cơ sở, trung học
phổ thông và tổ chức dạy nghề và giúp đỡ thanh niên yếu thế học nghề, có việc làm để
hòa nhập cộng đồng; tư vấn giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ. Phối hợp hướng
dẫn thanh niên được tiếp cận các chính sách tín dụng trong học nghề, lập nghiệp; Thực
hiện kế hoạch 94/KH-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ”Hỗ
trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018 - 2025”
và chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của Trương ương Đoàn và Trung ương
Hội.
- 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. Triển khai chương trình tư vấn và hỗ trợ thanh
niên khởi nghiệp; thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp tại các xã gắn với các hoạt
động trang bị kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên.
3.3. Chương trình hỗ trợ thanh niên phát triển kỹ năng, sức khỏe thể chất,
đời sống văn hóa tinh thần
- Tiếp tục đổi mới cách thức tuyên truyền tăng tính hấp dẫn nhằm nâng cao nhận
thức, kiến thức về kỹ năng trong cuộc sống. Tập trung giáo dục kỹ năng giao tiếp, ứng
xử, giải quyết vấn đề, phản biện, làm việc nhóm, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học,
công nghệ số, kỹ năng hội nhập, nâng cao thái độ tích cực của thanh niên trong học
tập, lao động, sinh hoạt.
Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho TTN, lồng ghép các hoạt động rèn luyện
kỹ năng xã hội trong sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt câu lạc bộ, đội, nhóm. Kết hợp xây
dựng, phát triển kỹ năng thanh niên thông qua hoạt động tình nguyện, hoạt động tiếp cận
thực tiễn. Xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.
4. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo
dục thiếu niên, nhi đồng
- Đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống,
góp phần nâng cao nhận thức, hình thành nhân cách cho thiếu nhi. Tiếp tục triển khai
phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” bằng nhiều hình
thức mới phong phú, đa dạng. Đồng loạt tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ” trong
các Liên đội Tiểu học và “Tiến bước lên Đoàn” trong các Liên đội Trung học cơ sở
nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt
động “Vì đàn em thân yêu”. Huy động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ cho thiếu nhi có hoàn
cảnh đặc biệt, khó khăn, thiếu nhi ở khu vực vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, biên
giới, hải đảo; xây dựng sân chơi cho thiếu nhi.
- Tiếp tục thực hiện và nâng cao hiệu quả chương trình “Rèn luyện đội viên”.
Tiếp tục tổ chức các Diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói”; nâng cao hiệu quả phong trào
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thiếu nhi trên địa bàn dân cư; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng xã hội.
Tiếp tục thực hiện các công trình, phần việc “Vì đàn em thân yêu”, xây dựng “Ngôi
nhà khăn quàng đỏ”, “Ngôi nhà 100 đồng”,“Chương trình phát thanh măng non. “Kế
hoạch nhỏ”. Duy trì tổ chức sinh hoạt thiếu nhi địa bàn dân cư.
- Phát huy vai trò Nhà thếu nhi trong phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, đào tạo,
bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu
nhi. Xây dựng nhiều mô hình hoạt động theo chức năng góp phần nâng cao chất lượng
hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh.
5. Công tác quốc tế thanh niên
Tuyên truyền, định hướng cho thanh niên về kiến thức, kỹ năng trong quá trình
hội nhập quốc tế. Đưa nội dung giáo dục về tình hình quốc tế, về chủ quyền và thực
thi chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông, về phân giới cắm mốc biên giới. phát
động phong trào tự học tập nhất là học ngoại ngữ, tin học trong cán bộ, ĐVTN.
6. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp
thanh niên
6.1. Công tác cán bộ Đoàn
Thực hiện nghiêm quy định về chế độ học tập lý luận chính trị, rèn luyện tác
phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn các cấp. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, quy
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quản lý, luân chuyển và bố trí cán bộ. Tiếp tục thực
hiện hiệu quả chủ trương “1 + 2”.
- Tập trung rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. 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. Tham mưu cấp ủy tạo điều
kiện luân chuyển cán bộ Đoàn quá tuổi theo Quy chế cán bộ Đoàn đảm bảo phù hợp
với năng lực, vị trí việc làm và đặc thù của từng địa phương, đơn vị. Tổ chức bình
chọn và tuyên dương kịp thời cán bộ, đoàn viên tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc vào
dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
6.2. Công tác đoàn viên
- Nâng cao chất lượng đoàn viên mới. Thực hiện tốt Chương trình “Rèn luyện
đoàn viên” giai đoạn 2018 - 2022 và việc đánh giá, phân loại đoàn viên. Tổ chức lễ kết
nạp đoàn viên nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minhn
năm 2020. Tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chủ trương 1+1 của Trung ương
đoàn.
- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng, tình hình hoạt
động của các chi đoàn (đặc biệt là chi đoàn ấp). Đổi mới công tác đoàn vụ, thực hiện
tốt công tác quản lý đoàn viên, chuyển sinh hoạt Đoàn tạm thời đối với đoàn viên là
học sinh, đoàn viên đi lao động ngắn hạn. Tiếp tục triển khai thực hiện Hướng dẫn
đoàn viên tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú giai đoạn 2018 – 2022 theo quy định Điều
lệ Đoàn. Tổ chức học tập các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, tổ chức sinh hoạt
chi đoàn theo chủ đề, chủ điểm.
6.3. Công tác xây dựng Đoàn
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- Triển khai các giải pháp thực hiện Kết luận 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, trong đó chú trọng đến việc sắp xếp mô hình tổ chức
của chi đoàn trên địa bàn dân cư theo hướng phù hợp tình hình thực tiễn.
- Đẩy mạnh bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho
Đảng xem xét, kết nạp, chú trọng công tác phát triển Đảng từ đoàn viên thanh niên trí
thức trẻ, sinh viên, học sinh, thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số. Nâng
cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, duy trì sinh hoạt chi đoàn định kỳ theo điều lệ Đoàn.
- Tiếp tục triển khai thực hện Chỉ thỉ 11 của Tỉnh ủy. Nghiên cứu phương án sắp
xếp mô hinh tổ chức của chi đoàn trên địa bàn dân cư theo hướng phù hợp tình hình
thực tiễn. Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt của chi đoàn. Tiếp tục củng cố,
kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn hoạt động yếu, cầm
chừng, không tập hợp được ĐVTN. Tăng cường đi cơ sở nắm chắt địa bàn. Tiếp tục
triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở; xây dựng chi đoàn
mạnh, chi đoàn kiểu mẫu, tổ chức và hoạt động của chi đoàn địa bàn dân cư; tập trung
đưa phong trào về cơ sở.
6.4. Công tác kiểm tra, giám sát
- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, cán bộ đoàn trong công
tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức để nâng cao hiệu quả
kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác đi cơ sở. Xây dựng, triển khai các Kế hoạch
kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đoàn các cấp
thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đoàn cấp trên gắn với việc thực hiện các
chương trình, đề án, kết luận đã ban hành.
- Tập trung vào việc kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương công tác của
Đoàn; việc chấp hành Điều lệ Đoàn và kịp thời giải quyết vướng mắc trong thực hiện
nhiệm vụ nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và bảo vệ quyền, lợi hợp
pháp của ĐVTN.
- Phát động thi đua đến khâu bình xét, đề xuất khen thưởng, biểu dương các cấp,
chú trọng đến chất lượng, đảm bảo kịp thời, tăng cường khen thưởng chuyên đề, đột
xuất, đúng người, đúng việc, có tác dụng nêu gương và cổ vũ phong trào.
6.5. Công tác xây dựng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp
thanh niên
- Tăng cường thực hiện vai trò nòng cốt của Đoàn, thường xuyên quan tâm kiện
toàn, củng cố tổ chức, phân công những cán bộ Đoàn có năng lực, phẩm chất tốt phụ
trách công tác Hội; tiếp tục chuyển đổi mô hình hoạt động chi hội sang hoạt động mô
hình Câu lạc bộ, đội, nhóm, nhằm đa dạng hóa các loại hình tập hợp thanh niên, trong
đó chú trọng các câu lạc bộ, các mô hình kinh tế theo ngành nghề, sở thích và đối
tượng thanh niên tôn giáo, dân tộc; thành lập mô hình câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ cấp
huyện để tập hợp thanh niên.
- Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 –
2024. Tổ chức các hoạt động tập hợp, hỗ trợ và chăm lo thanh niên dân tộc thiểu số,
thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên trong các danh nghiệp.
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- Tập trung hướng dẫn tập huấn kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội nhất là cấp cơ
sở, thực hiện tốt công tác nắm đối tượng, quản lý chặt chẽ hội viên, thanh niên trên địa
bàn, đồng thời thực hiện tốt quy trình phát triển hội viên. Triển khai sâu rộng và có
hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, vận động hội viên, thanh niên tham gia
tích cực cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.
7. Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức chính trị
tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên về Đảng; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng,
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phòng chống
tham nhũng, lãng phí, phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ với hình thức phù hợp.
- Tăng cường bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ trẻ có trình độ, năng lực và phẩm chất
giới thiệu vào các cơ quan của Đảng, Chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Tiếp tục
thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng
Cộng sản Việt nam”.
- Triển khai thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng
Đảng, chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CẤP HUYỆN: (Có danh mục kèm
theo)
Trên đây là chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm
2021. Đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc căn cứ và tình hình thực tế của địa phương
đơn vị triển khai thực hiện cho phù hợp.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh Đoàn;
- Tổ chỉ đạo cụm UMT tỉnh Đoàn;
- TT Huyện ủy;
- Ban DV huyện ủy;
- UVTV huyện Đoàn;
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, Website.

