TỈNH ĐOÀN KIÊN GIANG
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN HUYỆN U MINH THƯỢNG
***

Số: 246-KH/ĐTN-ĐKTHTN

U Minh Thượng, ngày 24 tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021
----------------Thực hiện kế hoạch số 185-KH/TĐTN-ĐKTHTN, ngày 09/02/2021 của
Ban Thường vụ tỉnh Đoàn về “Tổ chức Tháng Thanh niên năm 2021”; Căn cứ
Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 của Ban
Chấp hành huyện Đoàn. Ban Thường vụ (BTV) huyện Đoàn xây dựng Kế hoạch
Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của
Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên và
tạo phong trào thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia
phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
- Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội các cấp; chăm lo, hỗ trợ, đáp
ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh thiếu nhi; tạo sự quan tâm của
các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác bồi dưỡng, đào tạo và giáo
dục thế hệ trẻ.
2. Yêu cầu
Các hoạt động Tháng Thanh niên 2021 phải đảm bảo tiết kiệm, tránh phô
trương, hình thức; tổ chức thực hiện ngay các công trình, phần việc thanh niên;
phát huy được vai trò xung kích tình nguyện, tinh thần sáng tạo của đoàn viên,
thanh niên, tạo được hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, đảm bảo an toàn công tác
phòng chống dịch bệnh COVID-19.
II. CHỈ TIÊU, NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục
1.1. Chỉ tiêu
- Đoàn cấp huyện và 100% cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ Tháng
Thanh niên năm 2021, có hoạt động tuyên truyền chào mừng thành công của Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền phòng chống dịch
bệnh covid-19, tuyên tuyền bầu cử quốc hội và HĐND các cấp; 100% cơ sở
Đoàn tổ chức triển khai 4 bài học lý luận chính trị đến cán bộ, đoàn viên, thanh
niên. Tổ chức cho 100% đoàn viên ký cam kết không vi phạm pháp luật, không
tham gia các tệ nạn xã hội, 100% đoàn viên đăng ký việc làm cụ thể học tập và
làm theo Bác. 100% Liên Đội tổ chức hội thi kể chuyện Bác Hồ.
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- 100% cơ sở Đoàn có hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Bác
Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2021);
110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911 – 06/3/2021).
- Đoàn cấp huyện tổ chức Họp mặt truyền thống kỷ niệm 90 năm thành
lập Đoàn; tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu, đảng viên trẻ tiêu biểu, gương
mặt trẻ tiêu biểu 2021. 100% cơ sở Đoàn có hoạt động kỷ niệm 90 năm thành
lập Đoàn.
1.2. Nội dung thực hiện
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, thanh niên
trên tất cả các lĩnh vực. Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng
thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền
mục đích, ý nghĩa, nội dung Tháng thanh niên; truyền thống vẻ vang của Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam hưởng ứng kỷ niệm 90 năm Ngày
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung Tháng Thanh niên, Luật
Thanh niên. Đặc biệt là triển khai các giải pháp tuyên truyền phòng chống dịch
Covid -19.
- Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật; những
nội dung cơ bản và giá trị to lớn kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp
lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
2. Tổ chức các hoạt động phong trào
2.1. Chỉ tiêu
- Huyện đoàn có hoạt động Ngày thứ bảy tình nguyện; 100% cơ sở đoàn
hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh gắn với thực hiện phong trào chống rác thải
nhựa. 100% xã Đoàn khởi công xây dựng công trình thanh niên, 100% Đoàn
trường THCS&THPT hoàn thành công trình thanh niên được công nhận. 100%
cơ sở Đoàn phối hợp tổ chức ít nhất 01 hoạt động chào mừng kỷ niêm 90 năm
thành lập Đoàn.
- Vận động hiến máu đạt 100% chỉ tiêu; sửa chữa hoặc xây dựng mới 01
căn nhà nhân ái; 01 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi; Vận động đoàn viên đề
xuất 200 ý tưởng, sáng kiến trên ngân hàng ý tưởng do Trung ương Đoàn phát
động (ytuongsangtao.net). Tư vấn hướng nghiệp cho 1.500 thanh niên, học sinh;
mở 03 lớp dạy nghề; giới thiệu việc làm cho 300 thanh niên. Phối hợp mở 06 lớp
chuyển giao khoa học kỹ thuật; xây dựng mới ít 01 tổ hợp tác thanh niên.
- Mỗi xã triển khai thực hiện ít nhất 01 mô hình kinh tế đặc trương của địa
phương; đăng ký giúp đỡ ít nhất 02 thanh niên nghèo; có mô hình hỗ trợ thanh
niên dân tộc thiểu số và thanh niên tín đồ tôn giáo phát triển kinh tế; giới thiếu
việc làm cho 01 thành niên hoàng lương; có ít nhất 01 hoạt động tham gia xây
dựng đời sống văn hóa, 01 hoạt động tham gia xây dựng đời sống đô thị văn
minh.
2.2. Nội dung thực hiện
- Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới
Tham gia sửa chữa, làm mới các tuyến đường giao thông nông thôn; đảm
nhận các đoạn đường thanh niên tự quản; xây dựng tuyến đường xanh, sạch,
đẹp; cổng trường an toàn…
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Mở lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, phương thức sản xuất mới, thông
tin thị trường; phối hợp các ngành liên qua mở các lớp đào tạo nghề, các buổi tư
vấn nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên; hỗ trợ vốn vay cho thanh niên phát
triển kinh tế. Xây dựng các mô hình kinh tế đặc trưng, phù hợp điều kiện thực tế
tại địa phương, vận động thanh niên tham gia mô hình kinh tế tập thể.
Củng cố các CLB Thắp sáng niềm tin, phối hợp ngành Công an nhận giúp
đỡ thanh niên chậm tiến, thanh niên sau khi mãn hạn tù. Vận động thanh niên ký
cam kết không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc
văn hóa dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu..., cải tạo nhà cửa, vườn, ao, chuồng
trại, làm đẹp hệ thống hàng rào, cổng nhà, thay đổi thói quen, sử dụng nguồn
nước sạch, hợp vệ sinh, xóa bỏ cầu tiêu trên sông, ao.
- Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh
Đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc tham gia xây dựng đô thị
văn minh; thành lập, củng cố các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo
vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, tham gia giữ gìn an ninh trật tự.
Đảm nhận xây dựng mới và nâng cao chất lượng các tuyến đường văn
minh do Đoàn quản lý. Phối họp tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo
vệ nguồn nước, “Ngày Chủ nhật xanh” xóa các điểm đen về môi trường, các
điểm tập kết rác sai quy định trên địa bàn.
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
Tư vấn kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Hỗ trợ
thanh niên ứng dụng ứng dụng công nghệ mới, khoa học kỹ thuật công nghệ cao
nhằm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Hỗ trợ thanh niên khởi
nghiệp. Phối họp tổ chức tọa đàm phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn
sinh học gắn với du lịch sinh thái.
Vận động thanh niên tham gia Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp thanh niên".
Tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm,
vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ vốn vay cho thanh niên làm kinh
tế, giải quyết việc làm.
- Triển khai các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân
Tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc, chăm lo cho người dân; tổ chức
hiến máu tình nguyện; tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về
thủ tục hành chính”.
3. Lĩnh vực xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, tham gia xây dựng Đảng:
3.1. Chỉ tiêu
- Phát triển 500 đoàn viên mới, 600 hội viên mới; 100% đoàn viên tham
gia sinh hoạt đoàn nơi cư trú. 100% chi Đoàn tổ chức sinh hoạt lệ tháng 3 theo
chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; 100% chi đoàn làm điểm thực hiện
mô hình cựu chiến binh làm Bí thư vinh dự chi Đoàn ấp có tổ chức sinh hoạt mô
hình; Mỗi cơ sở Hội thành lập mới ít nhất 01 CLB, đội, nhóm theo nhu cầu sở
thích, nghề nghiệp thanh niên. 100% Đoàn trường THCS & THPT tổ chức giao
lưu CLB tin học, ngoai ngữ trong đoàn viên, học sinh.
- Huyện đoàn, 100% xã Đoàn phối hợp đơn vị kết nghĩa tổ chức Ngày
đoàn viên gắn hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn. 100% Liên Đội
tổ chức ngày hội thiếu nhi gắn diễn đàn tiến bước lên Đoàn.
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3.2. Nội dung thực hiện
- Tổ chức ngày hội đoàn viên, họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), tổ chức đối thoại với cấp ủy
Đảng, chính quyền, ban ngành cùng cấp, tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu,
đảng viên trẻ tiêu biểu.
- Hướng dẫn phát triển lớp đoàn viên “90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh”; hướng dẫn và tổ chức “Ngày đoàn viên” năm 2021; Theo dõi công tác
bồi dưỡng cán bộ Đoàn, công tác bồi dưỡng và phát triển đoàn viên mới; tiếp tục
theo dõi việc thực hiện chủ trương "1+2", “1+1” và xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ
động.
- Tăng cường các giải pháp nâng cao củng cố tổ chức Đoàn – Hội và Câu
lạc bộ còn yếu kém, hướng dẫn chi đoàn, chi hội sinh hoạt chuyên đề theo tháng
3. Hoàn thành công tác giới thiệu và tổ chức cho đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú.
III. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
1. Hoạt động cấp huyện
- Tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2021 tại xã Minh Thuận
(05/3/2021).
- Tổ chức ngày Thứ 7 tình nguyện cấp huyện (05-06/3/2021).
- Tổ chức Ngày học đọc sách gắn tập huấn giáo dục kỹ năng sống, kỹ
năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi năm học 2020 – 2021 (điểm cấp
huyện) (06/3/2021).
- Tổ chức Diễn đàn "Tiến bước lên Đoàn" gắn với Lễ trưởng thành Đội và
công nhận hoàn thành chương trình “Dự bị đoàn viên” huyện U Minh Thượng
năm học 2020 - 2021 (12/3/2021).
- Tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Cầu lông trực thuộc Ủy ban Hội huyện
(19/3/2021).
- Giao lưu các CLB Tiếng Anh trong các trường THCS & THPT
(20/3/2021).
- Phối họp tổ chức ngày “Chủ nhật xanh” cấp huyện (21/3/2021).
- Tổ chức ngày hội đoàn viên (25/3/2021).
- Tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) tổ chức đối thoại với cấp ủy Đảng, chính quyền,
ban ngành cùng cấp, tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu, đảng viên trẻ tiêu biểu
(25/3/2021).
- Bàn giao công trình thanh niên cấp huyện năm 2021 (ngày 25/3/2021).
- Tổ chức hội nghị báo cáo viên huyện Đoàn quí I/2021 gắn triển khai
chuyên đề học tập và làm theo Bác và họp báo công tác Đoàn – Hội tháng 3 và
tổng kết Tháng thanh niên năm 2021 (31/3/2021).
2. Hoạt động cấp cơ sở
- Các xã Đoàn:
+ Tổ chức ra quân Tháng Thanh niên năm 2021 (Tùy điều kiện, các xã tổ
chức lễ phát động trong thời gian từ ngày 05 - 08/3/2021)
+ Phối hợp đơn vị kết nghĩa tổ chức Ngày đoàn viên gắn hoạt động kỷ
niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn.
+ Tổ chức ngày chủ nhật xanh.
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+ Tổ chức khởi công công trình thanh niên cấp cở sở năm 2021.
- Đoàn ngành huyện, Đoàn trường THPT:
+ Phối hợp xã Đoàn kết nghĩa tổ chức đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư
trú, ngày đoàn viên và hoạt động kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn.
+ Giao Đoàn cơ sở Công an chủ công tổ chức ngày thứ 7 tình nguyện cấp
thẻ căn cước công dân.
+ Mỗi Đoàn trường, cụm Đoàn ngành tổ chức ít nhất 01 hoạt động tham
gia xây dựng nông thôn mới.
IV. THỜI GIAN
1. Cấp huyện:
- Tổ chức ra quân: Ngày 05/03/2021. Tại xã Minh Thuân.
- Tổ chức tổng kết: Ngày 31/03/2021.
2. Cấp xã:
- Tổ chức lễ phát động từ ngày 01-08/3/2021.
- Tổ chức tổng kết trước ngày 05/4/2021.
3. Thời gian báo cáo: Trước 11h00, thứ 6 hàng tuần trong Tháng Thanh
niên, báo cáo gởi về Ban Thường vụ Huyện đoàn. Báo cáo tổng kết Tháng
Thanh niên năm 2021 gởi trước ngày 28/3/2021.
V. 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.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai hoạt
động, tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Tháng Thanh niên năm 2021.
- 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 THCS & THPT trực thuộc và 02 Cụm ngành tham
mưu cấp uỷ, căn cứ kế hoạch của huyện, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch
thực hiện Tháng Thanh niên năm 2021 phù hợp với tình hình địa phương đơn vị,
đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của
UBND tỉnh, huyện. Kế hoạch Tháng thanh niên gửi về Ban Thường vụ Huyện
đoàn trước ngày 05/3/2021.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Tháng Thanh niên năm 2021. 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 2021./.
Nơi nhận:
- TT 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

