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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  

HUYỆN TRÀ CÚ LẦN THỨ XII, 

NHIỆM KỲ 2022 – 2027 

*** 

 
 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Cú, ngày  21  tháng 7 năm 2022 

CHƯƠNG TRÌNH  
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trà Cú 

 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 

---------- 

 

Thời gian: Ngày 21/7/2022 (Thứ năm) 

Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Trà Cú. 

 

 

* Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ. 

1. Chào cờ (Quốc ca, Đoàn ca). 

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu. 

4. Thông qua Chương trình làm việc, Nội quy và Quy chế Đại hội. 

5. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu. 

6. Diễn văn khai mạc Đại hội.   

7. Thiếu nhi chúc mừng Đại hội. 

8. Thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2022; mục tiêu, 

nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 

2022 – 2027. 

9. Thông qua báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa XI. 

10. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện 

Đại hội Đoàn cấp trên. 

11. Đại biểu tham luận, thảo luận. 

12. Phát biểu chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy. 

13. Phát biểu chỉ đạo của Thường trực Tỉnh đoàn. 

14. Bầu Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa XII. 

15. Đại biểu tham luận, thảo luận (tiếp theo). 
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16. Ban Chấp hành khóa XII họp phiên họp đầu tiên. 

 

* Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút - 17 giờ. 

1. Giới thiệu đại biểu. 

2. Phóng sự kết quả nổi bật công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 

nhiệm kỳ 2017 – 2022.  

3. Báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của BCH Huyện đoàn khóa XII. 

4. Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

5. Đại biểu tham luận, thảo luận (tiếp theo). 

6. Đoàn Chủ tịch tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của Đại biểu. 

7. Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa XII ra mắt hạ quyết tâm. 

8. Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà 

Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội. 

9. Tặng quà, học bổng cho thiếu nhi; chia tay Ủy viên Ban Chấp hành 

khóa XI không tái cử. 

10. Khen thưởng  

11. Thông qua Nghị quyết Đại hội. 

12. Diễn văn bế mạc Đại hội. 

13. Chào cờ bế mạc (Quốc ca, Đoàn ca). 

 

       BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

   HUYỆN TRÀ CÚ LẦN THỨ XII, 

 NHIỆM KỲ 2022 - 2027 

*** 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Cú, ngày 21 tháng 7 năm 2022 

 

NỘI QUY 
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Huyện Trà Cú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 

----- 

 

1. Đại biểu Đại hội phải chấp hành nghiêm túc về thời gian và chương 

trình làm việc của Đại hội. 

- Thời gian diễn ra Đại hội: ngày 17/6/2022 (01 ngày) 

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ. 

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

- Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Trà Cú (lầu 2) 

2. Đại biểu dự Đại hội đeo Thẻ Đại hội do Ban tổ chức cấp trong suốt thời 

gian diễn ra Đại hội, ngồi theo đoàn đại biểu và đúng nơi quy định. Đại biểu 

mang theo Thẻ đoàn viên để biểu quyết trong Đại hội. 

 Trang phục: Đối với đại biểu chính thức của Đại hội. 

+ Đại biểu mặc áo Thanh niên Việt Nam, quần sậm màu (đại biểu nữ có 

thể mặc váy hoặc áo dài) và mang giầy (hoặc dép có quai hậu) thắt cà vạt. 

+ Đại biểu lực lượng vũ trang mặc trang phục ngành. 

3. Đại biểu cần chấp hành tốt sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, tập trung 

trí tuệ, nghiên cứu kỹ nội dung, chuẩn bị và tham gia thảo luận thẳng thắn; đề 

cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện bầu cử Ban Chấp hành Huyện đoàn và 

bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên đúng yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng, 

cơ cấu và đúng nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Đoàn. 

4. Bảo quản tốt tài liệu của Đại hội, không để thất lạc hoặc mất tài liệu; 

trong thời gian Đại hội làm việc đại biểu hạn chế sử dụng điện thoại di động và để 

điện thoại ở chế độ rung hoặc im lặng, khi đại biểu vắng mặt phải báo cáo lý do 

với trưởng đoàn và báo về Đoàn thư ký Đại hội trình Đoàn chủ tịch xem xét. 

5. Đại biểu thấy có vấn đề gì về nhân sự hoặc tư cách đại biểu chưa rõ thì 

báo cáo trực tiếp với Ban thẩm tra tư cách đại biểu để được giải đáp, không 

được bàn bạc thiếu trách nhiệm gây mất đoàn kết nội bộ. Trong quá trình dự Đại 

hội, đại biểu đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự và đảm bảo công tác phòng chống 

dịch bệnh. 
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6. Trong suốt thời gian Đại hội, tất cả đại biểu phải có trách nhiệm cùng 

với Ban Tổ chức Đại hội thực hiện tốt các yêu cầu Đại hội đề ra. 

 

 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

HUYỆN TRÀ CÚ LẦN THỨ XII, 

NHIỆM KỲ 2022 - 2027 

*** 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Trà Cú, ngày 21 tháng 7 năm 2022 

 

 QUY CHẾ LÀM VIỆC 
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Huyện Trà Cú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 

------ 

 

- Căn cứ Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 

- Căn cứ Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

- Căn cứ Đề án số 01-ĐA/ĐTN, ngày 03/11/2021 của Ban Chấp hành 

Huyện đoàn “về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện 

Trà Cú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027”; 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trà Cú lần thứ XII, 

nhiệm kỳ 2022 - 2027 thống nhất xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với 

những nội dung cụ thể sau: 

Điều 1. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trà Cú lần thứ 

XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 có trách nhiệm và quyền hạn sau: 

1. Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Trà Cú, 

nhiệm kỳ 2017 – 2022 và quyết định phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

2. Bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trà Cú khóa XII, 

nhiệm kỳ 2022 – 2027.  

3. Đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội Đoàn cấp trên. 

4. Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Điều 2. Đại biểu chính thức của Đại hội 

1. Đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa XI. 

2. Đại biểu do Đại hội cấp dưới bầu chọn theo sự phân bổ số lượng của 

Ban Chấp hành Huyện đoàn. 

3. Đại biểu do Ban Chấp hành Huyện đoàn chỉ định theo quy định của 

Điều lệ Đoàn. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của đại biểu chính thức 

1. Đại biểu tham dự Đại hội phải có thông báo triệu tập của Ban Thường 

vụ Huyện đoàn. 
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2. Đại biểu tham gia thảo luận, biểu quyết và thực hiện chương trình, quy 

chế làm việc của Đại hội. Thảo luận, biểu quyết số lượng và danh sách Đoàn 

Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu. 

3. Đại biểu thảo luận và tham gia ý kiến vào các văn kiện của Đại hội. 

4. Đại biểu thảo luận nhân sự và bầu cử Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa 

XII, đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên. 

5. Đại biểu phát biểu ý kiến phải thông qua trưởng đoàn đại biểu và khi 

cần đề xuất trực tiếp với Đoàn Chủ tịch thông qua Đoàn Thư ký của Đại hội.        

Điều 4. Đoàn Chủ tịch: Là cơ quan điều hành các công việc của Đại hội, 

do Đại hội bầu (bằng biểu quyết). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập 

trung dân chủ, quyết định theo đa số. Đoàn Chủ tịch có các nhiệm vụ sau: 

- Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được 

Đại hội quyết định.  

- Giới thiệu số lượng, danh sách Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại 

biểu để Đại hội biểu quyết thông qua; xin ý kiến biểu quyết của Đại hội công 

nhận về tư cách đại biểu. 

- Quyết định việc lưu hành các tài liệu của Đại hội. Hướng dẫn Đại hội 

thảo luận và thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội.  

- Điều hành công tác bầu cử: 

+ Hướng dẫn để Đại hội thảo luận, quán triệt tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu 

Ban Chấp hành khóa mới; tiêu chuẩn, cơ cấu đại biểu dự Đại hội đoàn cấp trên. 

+ Hướng dẫn việc ứng cử, đề cử ủy viên Ban Chấp hành và đại biểu đi dự 

Đại hội Đoàn cấp trên. 

+ Tổng hợp danh sách những người ứng cử, đề cử và những người xin rút; 

xem xét, quyết định cho rút hoặc không cho rút tên đối với các trường hợp xin 

rút tên khỏi danh sách bầu cử; trường hợp còn nhiều ý kiến chưa thống nhất thì 

Đoàn Chủ tịch có thể xin ý kiến quyết định của Đại hội; lập danh sách bầu cử, 

lấy biểu quyết của Đại hội thông qua danh sách bầu cử. 

+ Giới thiệu số lượng, danh sách Ban Kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm 

phiếu để Đại hội biểu quyết; lãnh đạo hoạt động của Ban Kiểm phiếu.  

- Giải quyết những vấn đề phát sinh trong Đại hội. 

- Điều khiển thông qua nghị quyết Đại hội. 

- Tổng kết, bế mạc Đại hội. 

Điều 5. Đoàn Thư ký: Là cơ quan giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội. 

Đoàn Thư ký do Đại hội bầu (bằng biểu quyết), có các nhiệm vụ sau: 

1. Ghi biên bản Đại hội; tổng hợp ý kiến thảo luận và dự thảo các văn bản 

kết luận, nghị quyết của Đại hội; trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội. 



7 

 

2. Quản lý và phát tài liệu của Đại hội theo sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch; 

tiếp nhận hoa, điện mừng, đơn thư,… Thu nhận, bảo quản và gửi đến Ban Chấp 

hành khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của Đại hội. 

Điều 6. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu: Do Đại hội bầu (bằng biểu 

quyết), giúp Đại hội tổng hợp tình hình đại biểu và thẩm tra, xem xét tư cách của 

đại biểu trong suốt quá trình dự Đại hội. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu có các 

nhiệm vụ sau: 

1. Xem xét báo cáo và các tài liệu liên quan do Ban Chấp hành triệu tập 

Đại hội cung cấp về việc chấp hành nguyên tắc, thủ tục, tình hình và kết quả bầu 

cử đại biểu; những vấn đề có liên quan đến tư cách đại biểu để xét tư cách đại 

biểu. 

2. Xem xét các đơn thư khiếu nại, tố cáo về tư cách đại biểu; báo cáo với 

Đoàn Chủ tịch để trình Đại hội xem xét, quyết định về những trường hợp không 

đủ tư cách đại biểu.  

3. Báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách đại biểu để Đại hội xem 

xét, biểu quyết công nhận. 

4. Hướng dẫn đại biểu Đại hội thực hiện nghiêm túc nội quy của Đại hội. 

Điều 7. Ban Kiểm phiếu: Do Đại hội bầu (bằng biểu quyết), có các 

nhiệm vụ sau: 

1. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử, điều kiện trúng cử và cách thức 

bỏ phiếu; kiểm tra, niêm phong thùng phiếu; phát phiếu trực tiếp cho đại biểu 

(hoặc theo đoàn đại biểu); kiểm tổng số phiếu phát ra, thu về báo cáo Đại hội; 

tiến hành kiểm phiếu bầu; xem xét và kết luận về các phiếu không hợp lệ. 

2. Xem xét và báo cáo Đoàn Chủ tịch quyết định những trường hợp vi 

phạm nguyên tắc bầu cử hoặc có đơn thư khiếu nại về bầu cử trong Đại hội. 

3. Lập biên bản kiểm phiếu, báo cáo Đoàn Chủ tịch; công bố kết quả bầu 

cử; niêm phong phiếu bầu và chuyển cho Đoàn Chủ tịch Đại hội để Đoàn Chủ 

tịch Đại hội bàn giao cho Ban Chấp hành khoá mới lưu trữ theo quy định. 

4. Ngoài Ban Kiểm phiếu và đại biểu Đoàn cấp trên, không ai được đến 

nơi Ban Kiểm phiếu làm việc. 

Điều 8. Hình thức biểu quyết tại Đại hội 

1. Các biểu quyết tại Đại hội được thông qua bằng hình thức biểu quyết 

bằng thẻ đoàn. 

2. Hình thức biểu quyết bằng thẻ đoàn được áp dụng khi có sự đề nghị của 

Đoàn Chủ tịch và Ban Tổ chức Đại hội. 

3. Hình thức bỏ phiếu kín được áp dụng khi bầu cử Ban Chấp hành Huyện 

đoàn khóa XII và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên. 

Điều 9. Ứng cử, đề cử tại Đại hội 
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1. Tại Đại hội, tất cả đại biểu chính thức của Đại hội đều có quyền ứng cử 

để bầu vào Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa XII. 

2. Đại biểu có quyền đề cử người là đại biểu chính thức của Đại hội, là 

cán bộ đoàn viên thuộc hệ thống tổ chức Đoàn huyện Tra Cú để bầu vào Ban 

Chấp hành Huyện đoàn khóa XII. 

3. Trường hợp người được đề cử để bầu vào Ban Chấp hành Huyện đoàn 

không phải là đại biểu chính thức của Đại hội thì người đề cử phải có trách 

nhiệm cung cấp lý lịch cá nhân người được đề cử có xác nhận của chính quyền 

địa phương hoặc đơn vị công tác với Đại hội theo yêu cầu. 

4. Với các trường hợp người được giới thiệu là đảng viên thì người đề cử 

phải đảm bảo đồng chí đó đã được cấp uỷ nơi quản lý đảng viên đó đồng ý. 

Điều 10. Tham gia góp ý kiến xây dựng và quyết định các nội dung 

của Đại hội 

1. Mỗi đại biểu cần đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực 

tham gia thảo luận, xây dựng các văn kiện, quyết định các nội dung Đại hội vì 

sự thành công của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trà Cú. 

2. Đại biểu có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ tinh thần, nội dung của Đại 

hội để báo cáo phản ánh với đoàn viên thanh niên ở đơn vị nơi học tập, công 

tác, nới cư trú. 

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội 

1. Đại biểu có ý kiến phát biểu, tham luận tại Đại hội phải đăng ký trước 

với Đoàn Thư ký và phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch mới được phát 

biểu. 

2. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, rõ ràng, tập trung vào những vấn đề 

cần thảo luận và phải đảm bảo thời gian (bài phát biểu không quá 7 phút).  

3. Các bài viết của đại biểu gửi về cho Đoàn Chủ tịch thông qua Đoàn 

Thư ký (trong trường hợp tham luận chưa trình bày tại Đại hội) có giá trị như 

bài phát biểu tại Đại hội.  

4. Đại biểu chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; cung cấp thông tin 

không đúng sự việc, những việc không thuộc trách nhiệm được giao, những vấn 

đề không được thông tin rộng rãi, không được uỷ quyền phát biểu. 

Điều 12. Về chế độ thông tin và bảo quản, sử dụng tài liệu 

1. Đại biểu dự Đại hội có trách nhiệm bảo quản, không để thất lạc, làm 

mất các tài liệu của Đại hội.  

2. Không lưu hành, phát tán tài liệu không do Đoàn Chủ tịch, Ban Tổ 

chức Đại hội phát hành, khi mất các tài liệu đó, đại biểu cần báo ngay với Ban 

Tổ chức Đại hội để kịp thời xử lý. 

3. Không được sao chép, ghi âm, không được đưa cho người ngoài xem 

tài liệu của Đại hội. 
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4. Đoàn Chủ tịch quyết định các nội dung thông tin liên quan đến Đại hội 

và những tài liệu được công bố ra ngoài Đại hội thông qua người được Đoàn 

Chủ tịch ủy quyền. 

Điều 13. Đại biểu dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Quy 

chế làm việc của Đại hội. Đại biểu vi phạm quy chế sẽ bị xem xét tư cách đại 

biểu. 

 

 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

HUYỆN TRÀ CÚ LẦN THỨ XII 
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

HUYỆN TRÀ CÚ LẦN THỨ XII, 

NHIỆM KỲ 2022 - 2027 

*** 
(Dự thảo) 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Cú, ngày 21 tháng 7 năm 2022 

 
 

BÁO CÁO 
Chính trị của Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa XI  

trình tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trà Cú lần thứ XII  

------------- 
 

XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN VỮNG MẠNH; TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC 

LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN HÓA, NÂNG CAO 

TRI THỨC CHO THANH THIẾU NHI; PHÁT HUY TINH THẦN ĐOÀN 

KẾT, XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN, SÁNG TẠO, KHƠI DẬY KHÁT 

VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA THANH NIÊN, GÓP PHẦN XÂY DỰNG 

HUYỆN  

TRÀ CÚ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI  
 
 

 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trà Cú lần thứ XII là sự 

kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ huyện nhà, đánh dấu bước phát triển mới của 

tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đại hội của tinh thần “Đoàn kết – 

Tiên phong - Sáng tạo - Khát vọng - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá 

những kết quả đạt được và những hạn chế, nguyên nhân hạn chế trong nhiệm kỳ 

qua, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho công tác 

Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027. Thảo luận đóng góp 

vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà 

Vinh lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Bầu Ban chấp hành 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trà Cú khóa XII, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội 

đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 

2027. 
 

PHẦN THỨ NHẤT 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI 

HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN TRÀ CÚ LẦN THỨ XI, 

NHIỆM KỲ 2017 - 2022 
 

Qua 05 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh huyện Trà Cú lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, công tác Đoàn và phong 

trào thanh thiếu nhi của huyện diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, tình hình 

kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự xã hội của huyện tiếp tục ổn định. Công 

tác thanh niên được các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội quan tâm, tạo mọi điều 

kiện trong quá trình hoạt động. Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước liên quan đến công tác thanh niên được ban hành; công tác Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi trong huyện đạt được nhiều kết quả nổi bật, đời sống vật 
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chất, tinh thần, sức khỏe của thanh niên được nâng lên; cơ chế chính sách và cơ sở 

vật chất phục vụ cho công tác thanh niên từng bước được quan tâm đầu tư. 

Tình hình tư tưởng thanh niên huyện Trà Cú ổn định; đoàn viên, thanh niên 

chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực 

học tập, lao động sản xuất, xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và 

bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực tham gia các phong trào thể dục, thể thao, an sinh xã 

hội; chí thú làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn an ninh trật tự… góp phần cùng 

với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cấp bộ Đoàn thực hiện hoàn thành tốt 

nhiệm vụ chính trị được giao.  

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ thanh niên thiếu ý thức chấp hành pháp 

luật, có lối sống đua đòi, thiếu lý tưởng dẫn đến sa vào các tệ nạn xã hội và vi phạm 

pháp luật. Một bộ phận đoàn viên, thanh niên là nhân công thất nghiệp do một số công 

ty cắt giảm lao động, thanh niên trong độ tuổi lao động đa phần không có tay nghề, 

việc làm không ổn định. Tình hình dịch bệnh Covid – 19 kéo dài làm ảnh hưởng đến 

cuộc sống của nhiều hộ gia đình thanh niên trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến 

việc đoàn kết, tập hợp thanh niên của tổ chức Đoàn, Hội để tham gia thực hiện các 

phong trào hành động cách mạng tại địa phương từng lúc chưa đạt yêu cầu. 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác tuyên truyền giáo dục 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng triển khai, tuyên truyền với 

nhiều nội dung và hình thức phù hợp, sinh động. Các chủ trương, đường lối, chính sách 

của Đảng, các bài học lý luận chính trị của Đoàn, các tin, bài chia sẻ trên mạng xã hội 

như Zalo, facebook, Fanpage, trang Website của Huyện đoàn... để giáo dục chính trị, tư 

tưởng cho đoàn viên, thanh niên1. Qua đó, đã kịp thời tác động tích cực, định hướng 

nhận thức chính trị, thái độ, tư tưởng của đoàn viên, thanh niên trước những vấn đề mới 

nảy sinh, đã giúp cho thế hệ trẻ nâng cao nhận thức về mục tiêu, lý tưởng cách mạng, 

kiên định với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã 

lựa chọn.  

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được 

triển khai sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở, gắn với thực hiện 

chuyên đề hằng năm2. Tổ chức học tập nội dung chuyên đề qua các năm theo 

tinh thần Chỉ thị 05 và Kết luận 01 của Bộ Chính trị trong cán bộ, ĐVTN3. Phát 

động trong đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia các các nội dung học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể4. 

Từ đó tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên, 

tập trung tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 

Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022; nâng cao được nhận 

 
1 Kết quả tuyên truyền được 3.786 cuộc, có 137.085 lượt ĐVTN, học sinh và người dân tham dự. Đặc biệt, trong đó tuyên 

truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương tư (khóa XI, XII) cho ĐVTN và học sinh được 32 cuộc, có 1.256 người tham dự.  
2 Các đợt sinh hoạt chính trị được 461 cuộc, có 10.379 lượt ĐVTN tham dự. 
3 Được 245 cuộc, có 27.155 lượt người dự. 
4 Phong trào viết Nhật ký làm theo lời Bác, có 20.565 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia viết nhật ký, trong đó có 05 

gương đoàn viên được tuyên dương cấp tỉnh và 66 thanh thiếu nhi được tuyên dương cấp huyện; cuộc thi “Tìm hiểu Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh và Đại hội Đảng bộ huyện Trà Cú nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 2020 - 2025”; cuộc thi viết 

cảm nhận sách “Hồ Chí Minh – sách và lý tưởng”, có 56 bài dự thi. Tổ chức Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022, có 55 thí sinh dự thi. 
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thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động và vận dụng sáng tạo vào thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm vụ chuyên môn, hiến kế cho công 

tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn,  

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, 

tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi được các cấp bộ đoàn tổ chức thực hiện hiệu quả 

thông qua các chương trình, hoạt động nhân các ngày kỷ niệm của đất nước, của 

Đảng, của Đoàn với các hình thức tổ chức đa dạng như sinh hoạt dưới cờ đầu tuần 

trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, họp mặt nói 

chuyện truyền thống, hành trình về nguồn, đến với các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử 

cách mạng, trọng tâm là mỗi đợt sinh hoạt giáo dục truyền thống lớn đều có chủ đề, 

chủ điểm; coi trọng giáo dục thông qua thực tiễn hành động cụ thể của thanh niên. 

Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được tổ chức 

thường xuyên, đặc biệt là lễ “Thắp nến tri ân” các anh hùng, liệt sĩ được tổ chức 

đồng loạt tại nghĩa trang và các nhà bia ghi danh liệt sỹ trên địa bàn huyện hàng 

năm đã thu hút đông đảo thanh thiếu nhi và người dân tham gia5.  

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi được triển 

khai thực hiện theo phương châm coi trọng việc xác định giá trị, tiêu chí, chuẩn 

mực trong hành vi, lối sống, ứng xử. Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu 

thanh niên Trà Vinh thời kỳ mới” góp phần định hướng và xây dựng lớp thanh niên 

sống có hoài bão, lý tưởng, khát vọng, sống có nghĩa tình, tinh thần trách nhiệm, 

chia sẻ với cộng đồng, luôn tiên phong, xung kích, sáng tạo trong tham gia thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Cuộc vận 

động “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” được các cấp bộ 

Đoàn, cán bộ, ĐVTN tích cực hưởng ứng, thường xuyên đăng tải, chia sẻ các tin 

bài về gương người tốt, việc tốt, những hành động đẹp của cán bộ, ĐVTN nhằm tác 

động đến ý thức của thanh thiếu nhi theo phương châm “lấy gương giáo dục 

gương”. Các cấp bộ Đoàn thường xuyên xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh 

và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực nhằm định hướng thanh thiếu 

nhi đến các giá trị tích cực, cao đẹp. Đồng thời, chủ động đấu tranh, phê bình các 

biểu hiện sai trái, tiêu cực, nhận thức lệch lạc trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, bài 

trừ các tệ nạn xã hội. 

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, được các cấp 

bộ Đoàn quan tâm thực hiện bằng nhiều phương thức sáng tạo, góp phần hình 

thành thói quen “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong đoàn viên, 

thanh thiếu niên. Lựa chọn nội dung, đổi mới phương pháp tuyên truyền về pháp 

luật với nhiều nội dung quan trọng được triển khai có hiệu quả qua nhiều hình 

thức như sinh hoạt chuyên đề, các cuộc thi tìm hiểu, xây dựng “Tủ sách pháp 

luật”, phát tờ rơi... đã từng bước bồi dưỡng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về ý 

thức chấp hành hiến pháp và pháp luật là nét văn hóa trong cuộc sống hàng 

 
5 Đoàn cấp huyện tổ chức 05 hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng, kỷ niệm ngày thành lập Đoàn. Đoàn 

các cấp trong huyện tổ chức 1.499 hoạt động giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi, thu hút 87.522 lượt ĐV, TTN tham 

gia. Qua đó, đã tặng 1.274 phần quà cho gia đình chính sách, tổng trị giá trên 245 triệu đồng. 
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ngày6. Triển khai có hiệu quả các hoạt động giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên 

chậm tiến7. Thông qua các hoạt động đã góp phần phát huy tinh thần xung kích, 

tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao 

nếp sống văn hóa, ý thức tuân thủ pháp luật, kỷ cương trong đoàn viên, thanh 

thiếu nhi, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm trên địa bàn huyện.  

2. Các phong trào hành động cách mạng 

2.1. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” tiếp tục được các cấp bộ 

Đoàn quan tâm triển khai, thực hiện, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập 

hợp thanh niên, thu hút thanh niên rèn luyện, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của 

Đảng. Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện gắn với các chiến dịch cao 

điểm, phát huy được thế mạnh của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - 

xã hội. Thực hiện tốt chủ trương “1+1”, thông qua các hoạt động tình nguyện 

thường xuyên có hơn 35.724 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. 

Hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới được Đoàn các 

cấp tích cực triển khai hiệu quả thông qua các phong trào, các hoạt động lớn như: 

Tháng Thanh niên, Chiến dịch TNTN hè, Ngày thứ bảy tình nguyện, Chủ nhật 

xanh… Qua đó đã thể hiện và phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn 

viên, thanh niên trong hoạt động truyền thông tham gia thực hiện các tiêu chí xây 

dựng nông thôn mới và đô thị văn minh gắn với các công trình, phần việc thanh 

niên8. Qua đó đã thực hiện 06 công trình thanh niên cấp huyện, tổng kinh phí 01 tỷ 

635 triệu đồng và 144 công trình và hàng ngàn phần việc thanh niên của các cơ sở 

đoàn trên địa bàn huyện với tổng kinh phí 06 tỷ 946 triệu đồng9. Thành lập 16 tổ 

hợp tác và 02 hợp tác xã trong thanh niên; phối hợp các ngành chức năng tổ chức 

302 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về cây trồng vật nuôi cho 9.726 

lượt ĐVTN và người dân tham dự. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình 

Mỗi xã một sản phẩm, hằng năm Huyện đoàn có ban hành kế hoạch triển khai cho 

cơ sở Đoàn thực hiện, đồng thời hỗ trợ các xã, thị trấn trưng bày sản phẩm vào các 

hoạt động tết dân quân, hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật các cấp... hướng dẫn các 

xã, thị trấn làm hồ sơ, thủ tục đăng ký để tiến tới thực hiện thành công sản phẩm 

OCOP. 

Tham gia tích cực trong việc triển khai các hoạt động tình nguyện xây 

dựng đô thị văn minh với nhiều nội dung thiết thực như vệ sinh cảnh quan môi 

trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phòng, chống tệ nạn xã hội; tham 

 
6 Triển khai, tuyên truyền được 2.082 cuộc, có 89.693 ĐVTN và học sinh tham dự; phát 16.787 tờ tuyên truyền về các nội 

dung như những điều cần biết để phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, hỏi – đáp pháp luật về luật Thanh niên, ma tuý, tín 

dụng đen,... Xây dựng được 17 tủ sách pháp luật ở các xã, thị trấn với các đầu sách cơ bản phục vụ tốt cho nhu cầu tìm hiểu, nâng cao 

kiến thức của cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn và 04 tủ sách Kim Đồng cho thiếu nhi. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp sửa đổi 

Luật Thanh niên năm 2020 được 19 cuộc, có 513 cán bộ, ĐVTN tham dự. Cấp huyện thành lập 01 Câu lạc bộ“Thắp sáng niềm 

tin” với 35 thành viên; Đoàn các xã, thị trấn duy trì 17 Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” với 176 thành viên. 
7 Đoàn cấp xã, thị trấn phối hợp giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ 172 thanh thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ. 
8 Tuyên truyền về tiêu chí xây dựng Nông thôn mới được 1.561 cuộc, có 93.635 lượt ĐVTN và người dân tham dự, kết quả đến 

31/12/2021 có 2.763 hộ đoàn viên đạt chuẩn nông thôn mới (452 hộ đoàn viên là chủ hộ) và 1.216 hộ thanh niên đạt chuẩn 

nông thôn mới (315 hộ thanh niên là chủ hộ). 
9 Xây mới 23 cầu bê tông giao thông nông thôn, trị giá 2,97 tỷ đồng; làm mới 3.160 cột cờ thắp sáng đường giao thông 

nông thôn với chiều dài 49,3 km, trị giá 619 triệu đồng; làm mới 6,6 km đường GTNT, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông 

nông thôn được 31,3 km, trị giá 969 triệu đồng; xây dựng mới và bàn giao 113 căn nhà nhân ái, tình bạn, khăn quàng đỏ... 

cho đoàn, hội viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trị giá 05 tỷ 252 triệu đồng; sửa chữa 11 căn nhà cho đoàn viên 

nghèo và người già neo đơn, tổng trị giá 79 triệu đồng; nạo vét kênh thủy lợi nội đồng với chiều dài 2,5 km, kinh phí 68,1 triệu 

đồng; thực hiện công trình nước sạch cho 13 hộ nghèo, cận nghèo, trị giá 81 triệu đồng. 
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gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.... góp phần xây dựng đô thị sáng – xanh – 

sạch – đẹp – văn minh10 

Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp tục 

thực hiện tốt Chỉ thị 15-CT/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà 

Vinh, với các hoạt động thiết thực như ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày 

Chủ nhật xanh”11; triển khai các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường, ứng 

phó với biến đổi khí hậu gắn với sự kiện về môi trường như Giờ Trái đất, Chiến 

dịch làm cho thế giới sạch hơn, phong trào “Chống rác thải nhựa” vận động nhân 

dân bỏ rác đúng nơi quy định12. Triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân dân thích 

ứng với tình trạng biến đổi khí hậu, thay đổi môi trường như chuyển giao các mô 

hình nuôi trồng thích ứng với điều kiện biến đổi13. Kịp thời thành lập các đội hình 

thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.  

Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tổ chức với 

nhiều hoạt động, mô hình, cách làm hiệu quả thiết thực như; tổ chức tuyên truyền hưởng 

ứng cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, xây dựng mô hình “Cổng 

trường An toàn” ở 18 trường; hội thi “An toàn giao thông”... được tổ chức thực hiện 

hàng năm. 

 Phong trào thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội 

được tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên 

thanh niên tham gia, tạo dấu ấn xã hội tốt đẹp. Các hoạt động tình nguyện thường 

xuyên, tại chỗ, tình nguyện gắn với chuyên môn, chuyên ngành được chú trọng 

triển khai, thành lập các đội hình tình nguyện tham gia phòng, chống dịch bệnh 

Covid - 19. Các đợt tình nguyện cao điểm, đồng loạt, quy mô lớn như Chương 

trình “Xuân tình nguyện”,  “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình 

nguyện hè”, “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức 

khỏe cộng đồng”, “Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục 

hành chính”14.  

2.2. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo 

Tích cực triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Cuộc thi ý tưởng khởi 

nghiệp sáng tạo”, “Sáng tạo khoa học kỹ thuật trẻ”, đăng ký, chia sẻ thông tin ý 

tưởng, sáng kiến qua Cổng thông tin “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên 

Việt Nam”; triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên trường học một ý tưởng, 

sáng kiến”. Đoàn thanh niên các trường tiên phong ứng dụng công nghệ thông 

 
10 Duy trì 02 tuyến đường “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”; nhắc nhở các hộ kinh doanh không mua, bán lấn 

chiếm lòng lề đường 107 cuộc, có trên 869 lượt ĐVTN tham gia. 
11 Toàn huyện có 17 Đội hình tình nguyện bảo vệ môi trường với 794 thành viên, qua đó cấp huyện tổ chức 44 cuộc ra quân 

Ngày thứ bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh, Đoàn các xã thị trấn và tương đương tổ chức đồng loạt được 1.058 cuộc, thu hút 

trên 32.818 ĐVTN, học sinh và người dân tham gia. 
12 Tổ chức được 3.722 cuộc cho 7.412 hộ dân, có 12.368 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia, qua đó thu gom trên 20,3 tấn rác thải các loại. 
13 Trồng và chăm sóc 124.515 cây xanh các loại, kinh phí trên 1,66 tỷ đồng; đăng ký đảm nhận 17 tuyến đường hoa thanh niên với 

chiều dài 34km; tổ chức 28 cuộc ra quân khai thông dòng chảy các tuyến kênh nội đồng với chiều dài 10,5 km, vệ sinh cảnh 

quang môi trường, thu gom rác thải các tuyến đường GTNT, khu vực sông, khu vực chợ với chiều dài 686,8 km, thu hút 

20.882 cán bộ, ĐVTN tham gia. 
14 Phối hợp tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân được 9.276 suất và tặng 2.379 phần quà, tổng trị giá 

1,56 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa đi mới đường dây điện cho 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 150 triệu đồng. Thực 

hiện mô hình “Bữa cơm yêu thương”, chương trình “Xuân yêu thương, tết sum vầy” cho 646 cụ già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn và 

tặng 646 phần quà, 07 bảo hiểm y tế cho các cụ, tổng kinh phí 129,7 triệu đồng. Phối hợp tổ chức Hiến máu nhân đạo có 3.291 lực 

lượng tham gia, hiến được 2.761 đơn vị máu. Hỗ trợ Nhân dân về thủ tục hành chính được 2.203 hồ sơ. 
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tin, khoa học công nghệ trong học tập, lao động. Tổ chức hiệu quả nhiều hoạt 

động tạo môi trường cho giáo viên các đơn vị phát huy chuyên môn, hiến kế các 

giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong 

dạy và học; nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến quy trình, chất lượng, hiệu quả 

công việc, thu hút hơn 2.750 lượt học sinh tham gia15.  

2.3. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc  

Được các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả, thể hiện rõ vai trò nồng cốt của 

tổ chức Đoàn trong việc phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh 

niên sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội. Phát huy vai trò là thành viên của Hội đồng nghĩa vụ quân sự địa 

phương, tích cực tham gia vận động, động viên thanh niên an tâm lên đường bảo vệ 

Tổ quốc; triển khai các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo như cuộc vận động 

“Nghĩa tình biên giới, biển, đảo” giai đoạn 2019 – 2022; Chương trình “Xuân biên 

giới – Tết hải đảo”, “Tháng ba biên giới”, “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê 

hương”, “Tôi yêu tổ quốc tôi” góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho 

đoàn viên thanh niên. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội16.  

3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên 

Các chương trình đồng hành với thanh niên được đẩy mạnh, mang lại hiệu 

quả thiết thực, góp phần giải quyết ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, bảo 

đảm quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên, huy động được các nguồn lực 

xã hội hỗ trợ thanh niên trong học tập, lập thân, lập nghiệp, nâng cao thể chất, 

đời sống văn hóa tinh thần, phát triển kỹ năng xã hội. 

3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập 

Các cấp bộ đoàn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh 

thiếu niên tiếp cận cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển tài năng, tham 

gia xây dựng môi trường học đường lành mạnh, xây dựng và phát triển các câu lạc 

bộ, tổ, đội, nhóm học tập, tổ chức các cuộc thi, ngày hội, các buổi trao đổi. Đa dạng 

hóa các hình thức tiếp sức đến trường đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đẩy 

mạnh hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn vay vốn NHCSXH huyện để 

học tập. Các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đến trường 

tiếp tục được triển khai hiệu quả từ Chương trình “Thắp sáng ước mơ”, các quỹ 

khuyến học xây nhà tình bạn giúp cho các em có điều kiện học tập tốt hơn và giảm 

 
15 Tham gia Chương trình nói chuyện chuyên đề về “Khởi nghiệp” gắn phát động tham gia cuộc thi “ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” 

tỉnh Trà Vinh, có gần 400 lực lượng đoàn viên tham dự.  Đề xuất 2.089 ý tưởng, sáng kiến được đăng tải trên Cổng thông tin 

Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam. Có 127 ý tưởng, dự án sáng tạo khởi nghiệp và ý tưởng sáng tạo xanh của đoàn 

viên thanh niên tham gia cuộc thi “ý tưởng, dự án sáng tạo khởi nghiệp và ý tưởng sáng tạo xanh” tỉnh Trà Vinh; 2.750 đoàn viên 

tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Trà Vinh; tham gia Hội thi Tin học trẻ và Tiếng Anh “Công dân trẻ 

ASEAN” cấp tỉnh. 
 

16 Phối hợp tổ chức giao 593 tân binh và tặng 593 phần quà, tổng trị giá 676 triệu đồng. Tổ chức tuyên truyền giáo dục 

đoàn viên, thanh thiếu niên về truyền thống yêu nước được 176 cuộc, có 23.752 lượt ĐV, TTN tham dự. Tổ chức 02 chuyến hành 

trình vì biển đảo quê hương và học tập mô hình sinh hoạt thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư tại Đồn Biên phòng Trường Long Hòa và 

Hải đội 2 thuộc Bộ đội Biên phòng Trà Vinh. Tổ chức Chương trình “Xuân biên giới – Tết hải đảo” thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 

các cán bộ chiến sĩ tại chốt biên phòng thị trấn Định An thuộc Đồn Biên phòng Long Vĩnh và quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng nhân 

dịp tết Nguyên đán, tổng trị giá 25 triệu đồng. Phối hợp với Chi cục biển và đảo thuộc Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh 

tổ chức cuộc thi “Thanh niên với biển, đảo”, có 20 đội với 100 thí sinh là cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia. 
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số lượng học sinh bỏ học giữa chừng17… Đặc biệt nhằm hỗ trợ tốt kỳ thi THPT 

Quốc gia, hàng năm Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn phối hợp 

tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi”, thu hút nhiều ĐVTN, tình nguyện viên 

tham gia18. 

3.2. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp 

Được tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cho thanh niên về 

nghề nghiệp, việc làm. Tăng cường phối hợp các ngành chức năng tổ chức tư vấn, 

hỗ trợ thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm thông qua các hoạt động như nói 

chuyện chuyên đề về “Khởi nghiệp” gắn phát động đăng ký tham gia cuộc thi “Ý 

tưởng sáng tạo khởi nghiệp”; “Sàn giao dịch việc làm”, chương trình “Tiếp sức 

người lao động và Ngày hội tuyển dụng”, “Tư vấn hướng nghiệp”; các hoạt động 

tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên, nhất là thanh niên 

nông thôn được triển khai thường xuyên; quan tâm, tạo điều kiện cho đoàn viên, 

thanh niên vay vốn phát triển kinh tế gia đình thông qua nguồn vốn từ Ngân hàng 

Chính sách xã hội và quỹ lập thân lập nghiệp của Tỉnh đoàn và Huyện đoàn đã hỗ 

trợ cho 65 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế gia 

đình19. 

Quan tâm chăm lo đến đối tượng thanh niên yếu thế, đặc biệt là thanh niên 

chậm tiến, thanh niên hoàn lương hoà nhập với cộng đồng, qua đó có 38 thanh niên  

được hỗ trợ vốn với tổng số tiền 388 triệu đồng để phát triển kinh tế hộ gia đình. 

3.3. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong 

cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần 

Thường xuyên duy trì, củng cố và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ, đội, 

nhóm hoạt động nhằm nâng cao các kỹ năng xã hội cho thanh niên tại địa phương 

phát huy tài năng, sức trẻ. Qua đó, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao 

lưu thể dục thể thao cho ĐVTN nhân dịp các ngày lễ lớn và các hoạt động kỷ 

niệm của đất nước và địa phương được 817 cuộc, có trên 19.700 lượt ĐVTN tham 

gia 20. Phối hợp tổ chức và chỉ đạo cơ sở Đoàn vận động cán bộ, ĐVTN tham gia 

ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân có 17/17 đơn vị phối hợp tổ chức, có 

hàng ngàn lượt người tham gia. 

4. Phụ trách Ðội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 

 
17 Trao tặng 1.744 suất học bổng, 2.166 phần quà, 03 căn nhà tình bạn, 234 xe đạp, 322 góc học tập và các đồ dùng học tập 

khác với trị giá trên 02 tỷ 215 triệu đồng. Tổ chức 02 đêm văn nghệ mừng Đảng – mừng Xuân gây quỹ vì học sinh nghèo 

được 90 triệu đồng, qua đó tặng 512 phần quà cho học sinh nghèo, trị giá 138 triệu đồng. 
18 Thành lập các đội hình tiếp sức mùa thi với 1.092 tình nguyện viên, tham gia hỗ trợ thí sinh dự kỳ thi THPT Quốc gia, 

cấp 4.270 suất ăn miễn phí, nước uống …, tổng trị giá trên 106 triệu đồng. 
19 Phối hợp tổ chức tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm được 192 cuộc, cho 24.228 lượt ĐVTN tham dự, 

03 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 121 học viên, qua đó giúp cho 4.412 ĐVTN có việc làm ổn định. Tuyên tuyền, tập huấn kiến 

thức Luật Hợp tác xã, các mô hình hợp tác xã kiểu mới, chuyển giao công nghệ sau thu hoạch cho 64 ĐVTN tham dự. Tổ 

chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật được 245 cuộc cho 7.481 ĐVTN tham dự. Trong nhiệm kỳ đã thành lập và ra 

mắt 01 Câu lạc bộ doanh nhân trẻ với 06 thành viên là chủ doang nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn, 01 Câu lạc bộ thanh 

niên sáng tạo khởi nghiệp với 35 thành viên, thành lập được 16 tổ hợp tác và 02 hợp tác xã thanh niên với 91 thành viên. Hỗ trợ 

vốn cho 09 thanh niên với số tiền 201 triệu đồng từ nguồn vốn lập thân, lập nghiệp của Tỉnh đoàn và Huyện đoàn. 
 

20 Tổ chức thành công Hội thao cán bộ Đoàn – Hội – Đội huyện Trà Cú lần thứ VII; giải bóng đá chào mừng thành công 

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và mừng lễ Sene Đônlta của đồng bào Khmer có 41 đơn vị tham 

gia với 750 vận động viên. Đêm văn nghệ gây quỹ khuyến học vì học sinh nghèo được 53,8 triệu đồng; xây dựng 01 công 

trình là sân bóng chuyền làm khu vui chơi cho học sinh trị giá 50 triệu đồng; tổ chức các hoạt động cắm trại, trò chơi dân 

gian nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thu hút 2.695 ĐVTN, học sinh tham gia. Tổ chức giao lưu với Thị đoàn Duyên 

Hải, có 60 lượt ĐVTN tham gia. 
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Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc, 

giáo dục thiếu niên, nhi đồng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp được triển 

khai với nhiều giải pháp tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và thực hiện 

trách nhiệm của cán bộ Đoàn. 

Chỉ đạo tổ chức Đại hội Liên đội đạt 100% theo kế hoạch hằng năm; tổ chức 

thành công Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện lần thứ VI. Triển khai thực hiện tốt 

chương trình công tác Đội theo từng năm học, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Vì 

đàn em thân yêu”, triển khai chương trình “Rèn luyện phụ trách Đội”, chương trình 

“Rèn luyện đội viên”, “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” và các hoạt động giáo 

dục truyền thống cho đội viên nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của địa phương, 

đất nước. Thực hiện tốt cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 

điều Bác Hồ dạy” bằng nhiều hình thức như tổ chức các cuộc thi kể chuyện Bác Hồ 

trong những lần sinh hoạt Đội, sinh hoạt dưới cờ, tìm hiểu, sưu tầm tranh ảnh về cuộc 

đời và sự nghiệp cách mạng của Người, tham quan Đền thờ Bác; các Liên đội tiếp tục 

thực hiện có hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ”, ”Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì bạn 

nghèo”, “Hớt tóc miễn phí”, nổi bật là phong trào “Hủ gạo tình bạn”, “Đỡ đầu học 

sinh nghèo”, “Góc học tập vì bạn nghèo”, “Xe đạp đến trường”, “Chia sẻ cùng em 

thơ – chung tay vượt qua đại dịch”, “Cùng em học trực tuyến”... được các Liên đội và 

Hội Đồng đội các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả21. 

Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng Đội các cấp, nhất là Hội đồng Đội cấp xã, thị trấn trên cơ sở thực hiện 

Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg, ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

“Quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”; chỉ đạo Hội 

đồng Đội các xã, thị trấn triển khai Luật trẻ em năm 2016 được 210 cuộc, có 

42.850 học sinh tham dự. Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các 

ngành tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách Đội, giáo viên, tổng phụ trách, đội 

viên và các hoạt động phong trào, hội thi, diễn đàn cấp huyện22. 

5. Công tác Quốc tế thanh niên 

Được triển khai sâu rộng trong các đối tượng đặc biệt là lực lượng học 

sinh, cán bộ, công chức, tạo môi trường, điều kiện khuyến khích, động viên đoàn 

viên, thanh thiếu nhi tích cực học tập ngoại ngữ, tin học, trang bị các kiến thức và 

kỹ năng về hội nhập quốc tế cho đoàn viên, thanh niên, đặc biệt các nội dung liên 

 
21 Vận động nguồn lực xây dựng mới 22 điểm vui chơi cho thiếu nhi, trao 1.173 suất học bổng, 276 góc học tập, xây dựng và bàn 

giao 11 nhà tình bạn, khăn quàng đỏ, tặng 501 chiếc xe đạp, 12.380 phần quà, 17,3 tấn gạo, tặng 2.144 đồng phục học sinh, giúp 

đỡ 5.674 em học sinh hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí thực hiện 04 tỷ 477 triệu đồng, nhận đỡ đầu 358 em học sinh với số tiền 

200.000 đồng/tháng/em. Thăm tặng quà và giúp đỡ 1.415 gia đình chính sách, 32 áo lụa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, trị giá 449,9 triệu 

đồng, vệ sinh nhà bia tưởng niệm, khu di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ… được 128 cuộc có 2.785 em tham gia. Tổ chức chương trình 

“Thắp sáng ước mơ” thiếu nhi Việt Nam có hơn 12.200 đội viên, học sinh dự, qua đó đã trao tặng 665 suất học bổng, trị giá 235 triệu 

đồng. Thực hiện mô hình “Bữa ăn sáng vì đàn em thân yêu” vào các buổi sáng thứ 2 hằng tuần được 93 cuộc cho 648 em học sinh 

với 18.306 khẩu phần ăn, kinh phí 94,8 triệu đồng. 
22 Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho 208 cán bộ, giáo viên, tổng phụ trách; tập huấn Liên đội trưởng 

gắn với thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích cho trẻ em giai 

đoạn 2018 – 2022” của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn cho 61 em đội viên; tổ chức diễn đàn trẻ em với chủ đề “Trẻ em 

với các vấn đề của trẻ em”, có 122 em học sinh tham gia. Tuyên truyền giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi 

được 25 cuộc, có 5.200 ĐV, TTN tham dự. Phối hợp tổ chức trại hè kỹ năng cho 386 thiếu nhi, kinh phí tổ chức 30 triệu 

đồng. Tổ chức sinh hoạt hè cho 1.814 thiếu nhi, mở 11 lớp ôn tập hè cho 349 em học sinh tham gia. Chỉ đạo các Liên đội tổ 

chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn” với các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian,… thu hút trên 

18.679 học sinh tham gia, qua đó trao tặng 22 góc học tập, 89 phần quà, 12 suất học bổng, tổng trị giá 58,3 triệu đồng. 
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quan về Cộng đồng ASEAN, về các tổ chức, cơ chế đa phương khu vực và quốc tế 

mà Việt Nam tham gia, về tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam; thời cơ và 

thách thức và vai trò của thế hệ trẻ trong thời đại công nghiệp 4.0; tăng cường cung 

cấp thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước cho đoàn viên, thanh 

niên23. Huyện có 01 Câu lạc bộ tiếng Anh cấp huyện với 35 thành viên và 24 Câu 

lạc bộ tiếng Anh  ở các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc.  

6. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên 

6.1. Công tác cán bộ Đoàn  

Công tác cán bộ; tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán 

bộ Đoàn được coi trọng; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch số 102-

KH/HĐTN, ngày 16/4/2020 về công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 – 2022. 

Đoàn cấp huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng kế 

hoạch tập huấn bồi dưỡng về lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, 

Hội, Đội cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp, kết quả trong nhiệm kỳ đã tập huấn 

cho 641 lượt cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp tham dự; qua đó góp phần nâng cao 

kiến thức cho đội ngũ cán bộ đoàn ở các cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

và đòi hỏi ngày càng cao đối với cán bộ đoàn trong tình hình mới24.  

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng chi đoàn mạnh, quản lý 

đoàn viên. Bên cạnh đó, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung chỉ đạo 

của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Huyện đoàn việc thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, đoàn viên tại cơ sở.  

Để xây dựng tác phong, lề lối công tác của người cán bộ Đoàn trong thời kỳ 

mới. Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

(khóa XI) và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ Đoàn 

nhằm rèn luyện, đạo đức, tác phong, xây dựng thái độ làm việc đúng đắn, sống có 

trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Qua đó, đã có nhiều đồng 

chí thể hiện được vai trò xung kích, gương mẫu trong tập thể, đi đầu đảm nhận việc 

mới, việc khó, làm tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo phân công, góp phần tạo nên hình ảnh 

tốt đẹp của người cán bộ Đoàn, làm gương cho thanh thiếu nhi noi theo. 

6.2. Công tác đoàn viên 

Trong chương trình công tác hàng năm đều xây dựng các chỉ tiêu cụ thể 

cho việc phát triển đoàn viên trong năm, việc tổ chức cho đoàn viên, thanh 

niên viên chức, học sinh về sinh hoạt tại địa bàn cư trú tiếp tục được duy trì, 

nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn 

dân cư. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương 1 + 1 nhằm tăng cường tổ chức các hoạt 

động tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, công tác bồi 

 
23 Kết quả các cấp bộ đoàn tổ chức tập huấn kiến thức hội nhập được 34 cuộc, có 2.210 lượt cán bộ, đoàn viên tham gia. 

Phát động tham gia cuộc thi Olympic Tiếng Anh cho cán bộ Đoàn có 17 cán bộ Đoàn tham gia. 
24 Trong nhiệm kỳ có 08 đồng chí trúng cử vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; 12 đồng chí trúng cử đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021 – 2026; 09 đồng chí được điều động, phân công nhiệm vụ khác; 669 lượt cán bộ được cử đi đào tạo chính trị, 

chuyên môn nghiệp vụ. 
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dưỡng thanh niên ưu tú để kết nạp đoàn được các cấp bộ đoàn quan tâm triển khai 

thực hiện với các giải pháp hiệu quả 25. 

Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 

2022 với việc thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả, công tác quản lý đoàn 

viên, hồ sơ, sổ sách đoàn vụ được trang bị đầy đủ và đảm bảo đúng theo quy 

định của Điều lệ Đoàn. Với sự nỗ lực của tổ chức Đoàn toàn huyện, trong thời 

gian qua chất lượng đoàn viên có những chuyển biến rõ nét, tỷ lệ đoàn viên 

được phân loại hàng năm được đánh giá hoàn thành Chương trình rèn luyện 

đoàn viên đạt trên 90%, xếp loại xuất sắc, khá đạt trên 80%. 

6.3. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn 

Từng bước nâng cao được chất lượng hoạt động và chất lượng sinh hoạt 

của Chi đoàn ở cơ sở, tạo được mô hình và phong trào cho tổ chức Đoàn tại địa 

phương, hằng năm Ban Thường vụ Huyện đoàn có xây dựng kế hoạch và chọn 

01 Chi đoàn điểm xây dựng Chi đoàn mạnh để nâng cao chất lượng hoạt động 

và sinh hoạt của Chi đoàn. Đồng thời tổ chức sinh hoạt Chi đoàn mẫu để các 

đơn vị trao đổi kinh nghiệm, học tập và nâng cao kỹ năng thêm cho đội ngũ Bí 

thư Chi đoàn tại ấp, khóm. Tiếp tục duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ để nâng cao 

chất lượng hoạt động của Chi đoàn, nhìn chung chất lượng sinh hoạt và chất 

lượng hoạt động của Chi đoàn ở cơ sở đã được nâng lên, mỗi tháng bình quân 

trên 45% chi đoàn ấp, khóm tổ chức sinh hoạt lệ, trong đó bình quân khoảng 

20% chi đoàn tổ chức sinh hoạt đúng theo lịch đăng ký, số lượng đoàn viên ở 

các chi đoàn dự sinh hoạt bình quân khoảng 60%. Với nhiều hoạt động linh 

hoạt, sáng tạo đã từng bước nâng cao được chất lượng hoạt động và chất lượng 

sinh hoạt của Chi đoàn trên địa bàn dân cư. Trong nhiệm kỳ đã chỉ đạo thành lập 

được 02 chi đoàn (Quỹ tín dụng xã Đại An, Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong), 

với 19 đoàn viên, giải thể 02 chi đoàn ngành. 

Thông qua việc triển khai xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”, chất lượng 

hoạt động phong trào Đoàn tại cơ sở ngày càng được nâng lên và có hiệu quả 

thiết thực gắn với nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên; đồng thời, thể hiện 

tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Qua đánh giá có 

100% cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt các nội 

dung xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”.  

6.4. Công tác kiểm tra, giám sát 

Được tập trung thực hiện. Trong đó chú trọng kiểm tra việc thực hiện 

Điều lệ Đoàn, chủ đề công tác năm, các chương trình, kế hoạch, nghị quyết. 

Phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra theo chuyên đề như công 

tác Đoàn, Hội, Đội, các nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng CSXH, vốn lập 

thân lập nghiệp của Đoàn, việc thực hiện công trình, phần việc thanh niên các 

cấp. Đặc biệt tập trung tổ chức kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, qua đó góp 

phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 

toàn huyện. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 20 cuộc kiểm tra định kỳ và kiểm tra 

 
25 Trong nhiệm kỳ đã mở 138 lớp cảm tình đoàn cho 7.756 thanh niên ưu tú tham dự, qua đó đã kết nạp được 7.367 đoàn viên mới 

vào tổ chức Đoàn.  
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chuyên đề. Qua đó kịp thời biểu dương những cách làm hay, sáng tạo cũng như 

kịp thời định hướng, uốn nắn những khó khăn vướng mắc để cơ sở có giải pháp 

rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo. 

6.5. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên 

Các cấp bộ Đoàn đã tập trung định hướng về chính trị, tư tưởng cho hoạt 

động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thường xuyên thông báo cho Hội 

LHTN huyện nắm những chủ trương công tác và chương trình hoạt động của 

Đoàn; tham gia ý kiến với Hội để Hội xây dựng chương trình phối hợp nhằm 

triển khai sâu rộng yêu cầu hoạt động của Đoàn trong hội viên, thanh niên; đồng 

thời giới thiệu cán bộ chủ chốt của Đoàn để hiệp thương vào cơ quan lãnh đạo 

các cấp của Hội.  

Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn 

và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHTNVN cấp huyện lần thứ VI, 

nhiệm kỳ 2019 – 2024. 

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên luôn được Hội LHTN các cấp quan 

tâm thực hiện với nhiều nội dung, giải pháp sáng tạo như nâng cao nhận thức của 

cán bộ, hội viên, thanh niên về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền, giáo dục phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị 

và đối tượng thanh niên thông qua các lễ hội truyền thống, sinh hoạt tập thể của 

thanh niên; các hoạt động an sinh xã hội, văn hóa, thể thao, các dịp lễ, tết. Tiếp 

tục xây dựng các mô hình, giải pháp thiết thực, hiệu quả như vận động hiến máu 

tình nguyện, mô hình “Bữa cơm yêu thương”, hội trại huấn luyện, trong đó tập 

trung vào thanh niên khu vực đồng bào dân tộc bằng nhiều hình thức phù hợp 

như thăm, chúc tết Chôl Chnam Thmây, tổ chức Ngày hội thanh niên dân tộc 

nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu, suy nghĩ của thanh niên để có 

những giải pháp hỗ trợ kịp thời26. Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt 

động của các Câu lạc bộ, đội nhóm trong huyện ngày càng được nâng cao từ đó thu 

hút thanh niên tham gia vào tổ chức Hội ngày càng nhiều27. Đẩy mạnh công tác nắm 

bắt thông tin dư luận xã hội trong lực lượng thanh niên cốt cán để làm cơ sở vận 

động, đoàn kết tập hợp thanh niên. 

7. Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị 

Các cấp bộ đoàn tập trung thực hiện nhiều giải pháp bồi dưỡng, nâng cao 

chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; đẩy mạnh triển 

khai cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng 

Cộng sản Việt Nam”. Trong nhiệm kỳ các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu 822 đoàn 

viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó 599 đoàn viên ưu tú được kết nạp 

Đảng, chiếm 72,87% tổng số đoàn số đoàn viên ưu tú được giới thiệu kết nạp Đảng.  

Duy trì hoạt động có hiệu quả của tổ đoàn viên nòng cốt tại cơ sở 414 thành 

viên để kịp thời nắm bắt và giải quyết các điểm nóng phát sinh, nắm tình hình tư 

 
26 Tổ chức Hội trại huấn luyện cho 48 cán bộ Hội tham gia. Tổ chức Hội thao thanh niên dân tộc và hội thi tiếng hát thanh 

niên huyện Trà Cú với các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao thu hút trên 350 ĐVTN và trên 1.000 người dân 

tham gia cổ vũ; thăm hỏi, tặng quà cho các chùa Khmer, hộ nghèo, đoàn viên nghèo người dân tộc Khmer được 2.628 phần, 

tổng trị giá 697 triệu đồng. Thực hiện mô hình bữa cơm yêu thương được 169 cuộc cho 595 cụ già neo đơn không người 

chăm sóc và tặng 225 phần quà cho 225 cụ với kinh phí 115,6 triệu đồng, có 964 ĐVTN tham gia. 
27 Kết nạp 5.797 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện đến tháng 05/2022 là 4.740 hội viên.  
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tưởng trong đoàn viên thanh niên và dư luận ngoài xã hội. Vận động cán bộ, ĐVTN 

tích cực chia sẽ các hoạt động ý nghĩa mang tính cộng đồng, các thông tin tích 

cực trên mạng xã hội để giáo dục cho đoàn viên, hội viên kiên định và cảnh giác 

trước những hoạt động chống phá, xuyên tạc, bôi nhọ Đảng và Nhà nước ta của 

các thế lực thù địch trên không gian mạng. 

Thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính 

trị, Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng kế hoạch và thành lập Đoàn giám sát 

tổ chức 05 cuộc giám sát với các nội dung28. Phản biện “Đề án sắp xếp tinh gọn 

tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 

huyện Trà Cú theo Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII” của Huyện ủy Trà Cú. 

Thực hiện tốt công tác giám sát theo Quy định 124-QĐ/TW, ngày 

12/02/2018 của Bộ Chính trị về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 

tổ chức Chính trị - Xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức 

lối sống của người đứng đầu cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”29 

Các cấp bộ Đoàn đã tích cực góp ý các chủ trương, nghị quyết của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên và công tác thanh 

niên, trong đó tập trung tham gia xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi, bổ sung), 

Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, giai đoạn 2021 

– 2030 và một số chính sách mới.  

8. Việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ 

(1) Hàng năm 100% cán bộ Đoàn, trên 95% đoàn viên và 80% thanh niên 

được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước và học tập chính trị tư tưởng và các nội dung giáo dục của Đoàn. 

Kết quả: Tổ chức được 3.786 cuộc, có 137.085 lượt cán bộ, đoàn viên, 

thanh niên tham dự. Qua đó có 100% cán bộ Đoàn, trên 95% đoàn viên và 80% 

thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền và tiếp cận về các Nghị quyết của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và học tập chính trị tư tưởng và các nội 

dung giáo dục của Đoàn. 

(2) Hằng năm 100% Đoàn xã, thị trấn mỗi năm giúp đỡ, cảm hóa được ít 

nhất 01 thanh niên chậm tiến tiến bộ 

Kết quả: Có 17/17 Đoàn xã, thị trấn đã giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa được 

172 thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ, bình quân mỗi đơn vị 10 thanh niên, 

đạt 200% chỉ tiêu nhiệm kỳ (mỗi xã, thị trấn 01 thanh niên/năm). 

(3) Xây dựng 30 nhà nhân ái, nhà Khăn quàng đỏ cho cán bộ, thanh thiếu 

niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. 

 
28 “Việc thực hiện Chiến lược phát triển Thanh niên giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển 

thanh niên huyện Trà Cú năm 2019” đối với Ủy ban nhân dân xã Long Hiệp và An Quảng Hữu; việc thực hiện Nghị định số 

116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó 

khăn Trường THCS Lưu Nghiệp Anh; việc triển khai, thực hiện Luật trẻ em năm 2016 đối với Ủy ban nhân dân xã Tập 

Sơn và Đại An;  
29 Kết quả đã tổ chức được 04 cuộc giám sát việc thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Trung ương Đoàn về 

“Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” đối với đội ngũ cán bộ Đoàn tại các xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện, có 48 cán bộ đoàn tham dự. 
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Kết quả: Vận động và xây dựng 113/30 căn nhà cho đoàn viên, thanh 

thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tổng trị giá 03 tỷ 252 triệu đồng, đạt 

326,6% so chỉ tiêu nhiệm kỳ. 

(4) Hàng năm Huyện đoàn và Đoàn cơ sở thực hiện ít nhất 01 công trình 

thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới hoặc đô thị văn minh. 100% chi đoàn 

cơ sở và chi đoàn có công trình hoặc phần việc thanh niên. Trong nhiệm kỳ mỗi xã, 

thị trấn phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng 01 tuyến đường an toàn giao 

thông, 01 tuyến đường Xanh – Sạch – Đẹp. 

Kết quả: Huyện đoàn thực hiện 13/05 công trình thanh niên cấp huyện 

(đạt 260%), 212/130 công trình thanh niên cấp cơ sở (đạt 163%), 1.723/1.465 

công trình, phần việc của Chi đoàn trên địa bàn dân cư (117,6%), tổng trị giá 

trên 15 tỷ đồng. 

(5) Hàng năm Huyện đoàn có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc thanh 

niên “vì đàn em thân yêu” 

Kết quả: Xây dựng mới 26 điểm vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư, 

tổng kinh phí trên 658 triệu đồng; bình quân mỗi năm thực hiện 05 công trình hoặc 

phần việc thanh niên “Vì đàn em thân yêu”, đạt 520% so chỉ tiêu nhiệm kỳ (mỗi 

năm 01 công trình). 

(6) Phối hợp hỗ trợ vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công 

nghệ cho 2.500 lượt học sinh, sinh viên và thanh niên nông thôn; tổ chức tư vấn, 

hướng nghiệp, dạy nghề cho 5.000 đoàn viên thanh niên; giới thiệu và giải 

quyết việc làm cho 3.000 đoàn viên, thanh niên 

Kết quả: Phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 

7.481/2.500 ĐVTN (đạt 299%). Tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề cho 24.349/5.000 

ĐVTN (đạt 487%). Giới thiệu việc làm cho 4.412/3.000 ĐVTN (đạt 147%). 

(7) Thành lập mô hình, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế hoặc tổ hợp tác, 

hợp tác xã thanh niên ở 100% Đoàn xã, thị trấn. Có hình thức hỗ trợ 85 đoàn 

viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Hàng năm, Huyện 

đoàn có ít nhất 01 hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. 

Kết quả: Toàn huyện có 20 mô hình kinh tế hợp tác về dịch vụ và sản xuất 

nông nghiệp do Đoàn quản lý với 270 thành viên (trong đó có 02 Hợp tác xã với 100 

thành viên; 16 Tổ hợp tác với 203 thành viên và 04 mô hình kinh tế liên kết 35 hộ); 

bình quân đạt 1,17 mô hình kinh tế trong thanh niên, đạt 117,6% chỉ tiêu nhiệm kỳ. 

(8) 100% Đoàn cấp cơ sở thành lập ít nhất 01 câu lạc bộ tiếng Anh và cán bộ 

Đoàn đạt chuẩn ngoại ngữ theo quy định; hằng năm có ít nhất một hoạt động sáng tạo 

trẻ. 

Kết quả: Toàn huyện có 01 Câu lạc bộ tiếng Anh cấp huyện với 35 thành 

viên và 24 Câu lạc bộ tiếng Anh ở các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc. 100% cán 

bộ Đoàn từ cơ sở đến huyện đều đạt chuẩn ngoại ngữ theo quy định. Hàng năm 

triển khai cho ĐVTN và học sinh các trường THPT tham gia hội thi sáng tạo 

khoa hoc kĩ thuật, có 15 mô hình, sản phẩm tham gia cấp tỉnh và nhiều sản 

phẩm, công trình đạt giải có tính khả thi được áp dụng vào thực tế. 

(9) Phát triển 5.000 đoàn viên. Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên trong 

toàn huyện đạt từ 65% trở lên; giới thiệu đoàn viên ưu tú và được Đảng xem xét 
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kết nạp đạt từ 65% trở lên tổng số đảng viên được kết nạp trong toàn Đảng bộ; 

tỷ lệ tập hợp thiếu niên trong độ tuổi vào tổ chức Đội đạt từ 95% trở lên. 

Kết quả: Kết nạp 6.902 đoàn viên (đạt 138%) và 4.245 hội viên (đạt 

171,5%); giới thiệu cho Đảng xem xét 822 đoàn viên ưu tú và có 599 đồng chí 

được kết nạp đảng, đạt 72,87%, đạt 112% so chỉ tiêu nhiệm kỳ; kết nạp 13.780 

đội viên mới vào tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, hàng năm đạt 95,2% so với 

nguồn kết nạp (đạt 100,2%). 

(10) Hằng năm, có trên 90% cơ sở đoàn đạt danh hiệu tiên tiến trở lên, 

không có cơ sở đoàn yếu, kém; có trên 80% đoàn viên đạt danh hiệu khá trở lên; 

tỷ lệ đoàn viên yếu, kém không quá 5% 

Kết quả: Hằng năm, có trên 90% cơ sở đoàn đạt danh hiệu từ tiên tiến trở 

lên, không có cơ sở đoàn yếu, kém. Có trên 80% đoàn viên đạt danh hiệu từ khá 

trở lên, tỷ lệ đoàn viên yếu, kém không quá 5% (đạt 100% chỉ tiêu đề ra). 

II. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 

1. Hạn chế 

Việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh của một số cơ sở Đoàn có lúc chưa sát với thực tế tình hình nhiệm vụ 

tại địa phương. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng trong thanh 

thiếu nhi từng lúc, từng nơi cũng còn chưa kịp thời. 

Các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện trên địa bàn huyện hoạt 

động từng lúc, từng nơi chưa được hiệu quả, các cơ sở Đoàn thực hiện các công 

trình, phần việc tại địa phương chưa thu hút được đông đảo đoàn viên tự nguyện 

tham gia. Việc triển khai, phát động cho đoàn viên thanh niên tham gia cuộc vận 

động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” cơ bản đảm bảo về số lượng, tuy 

nhiên, nhiều ý tưởng, sáng kiến được đề xuất còn thiếu thực chất, chất lượng không 

cao.  

Việc triển khai các chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, 

lập nghiệp đặc biệt là hỗ trợ thanh niên yếu thế hiệu quả chưa cao. Chưa có 

nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả trong thanh niên. Phong trào “Học 

sinh 3 tốt” tại một số đơn vị trường THPT chưa được quan tâm đúng mức.  

Chất lượng triển khai chương trình “Rèn luyện đội viên” tại một số địa 

phương chưa hiệu quả. Một vài cơ sở Đoàn chưa quan tâm đúng mức trong việc 

chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Đội. Hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư 

chưa hiệu quả. Việc lên tiếng trước các hành vi xâm hại trẻ em còn chưa kịp thời. 

Công tác tuyên truyền về phòng, tránh các tai nạn thương tích ở trẻ em chưa hiệu 

quả, vẫn còn trẻ em bị tai nạn đuối nước,... 

Công tác nắm bắt các vấn đề mới phát sinh để định hướng dư luận xã hội 

cho đoàn viên thanh niên đôi khi chưa kịp thời. Nhận thức của một số ít đoàn 

viên trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước còn hạn chế; tình trạng đoàn viên vi phạm pháp luật, vi phạm luật an toàn 

giao thông tại địa phương vẫn còn 

Hoạt động của các câu lạc bộ Tiếng Anh chưa hiệu quả, đặc biệt là trên 

địa bàn dân cư.  
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Việc luân chuyển cán bộ Đoàn quá tuổi theo Quy chế cán bộ Đoàn, việc 

tuyển dụng cán bộ Đoàn gặp nhiều khó khăn. Việc duy trì sinh hoạt chi đoàn 1 

tháng/1 lần chưa đảm bảo. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong các 

doanh nghiệp ngoài nhà nước gặp nhiều khó khăn.  

2. Nguyên nhân 

- Nguyên nhân khách quan: Do tình hình dịch bệnh Covid – 19 nên phần 

nào ảnh hưởng đến đời sống của thanh niên và gặp nhiều khó khăn trong việc 

thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn – Hội – Đội. Bên cạnh đó do mặt trái của 

mạng xã hội làm ảnh hưởng đến tư tưởng, nhận thức của một bộ phận nhỏ đoàn 

viên, thanh niên. 

- Nguyên nhân chủ quan:  

Do năng lực cụ thể hóa của cán bộ đoàn một số nơi còn hạn chế, nhất là 

cấp cơ sở; một số cán bộ đoàn thiếu tính chủ động, sáng tạo trong công tác nắm 

tình hình đoàn viên, thanh niên. 

Tinh thần vươn lên chủ động khởi nghiệp, lập nghiệp của một số đoàn 

viên, thanh niên còn chưa cao. 

Việc tham mưu với cấp ủy của một số cơ sở Đoàn từng lúc còn chưa kịp 

thời; sinh hoạt đoàn đôi lúc còn hành chính hóa. 

Ý thức của một bộ phận đoàn viên, thanh niên còn chưa cao, chưa quan 

tâm nhiều đến hoạt động chính trị - xã hội, thiếu ý thức chấp hành pháp luật.   

Bí thư Đoàn cấp cơ sở một số nơi chưa thật sự phát huy hết vai trò trách 

nhiệm, sự nhiệt huyết, chưa mạnh dạn và chủ động đổi mới nội dung, hình thức 

trong tổ chức các hoạt động phong trào của Đoàn. 

III. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Qua 05 năm thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đoàn đề ra, rút 

ra một số bài học kinh nghiệm sau:  

Một là, Tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và của Đoàn 

cấp trên. Chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu cho cấp uỷ Đảng, phối 

hợp chặt chẽ với chính quyền và các ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, 

tăng cường “xã hội hoá” công tác thanh niên, tạo cơ chế, huy động các nguồn 

lực đẩy mạnh các phong trào do Đoàn phát động. 

Hai là, Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Đoàn; khai 

thác thêm kênh thông tin tuyên truyền giáo dục có hiệu quả thông qua phương 

tiện thông tin hiện đại để công tác tuyên truyền, giáo dục đến với ĐVTN được 

nhanh hơn, xa hơn và đa dạng đối tượng tiếp nhận hơn. Quan tâm chất lượng 

công tác tuyên truyền, giáo dục và hiệu ứng tích cực từ công tác này. 

Ba là, Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành 

Huyện đoàn và các cấp bộ Đoàn trong huyện; phát huy tính tiên phong, gương 

mẫu của cán bộ Đoàn trong thực hiện nhiệm vụ, lấy hiệu quả thực tế làm thước 

đo cho kết quả của phong trào, làm tiêu chí để đánh giá, luôn chăm lo đào tạo, 

bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kế thừa thông qua thực tiễn cơ sở. Kịp thời kiểm 

tra, sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình. 

Bốn là, Các hoạt động và phong trào của Đoàn phải kết hợp hài hòa giữa 

lợi ích cho thanh niên và tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên.  
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Năm là, Phát huy khả năng chủ động, sáng tạo, tăng cường các hình thức 

phối hợp lồng ghép, gắn kết giữa thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong 

trào thanh thiếu nhi với các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương. 
 

PHẦN THỨ HAI 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ 

PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NHIỆM KỲ 2022 – 2027 
   

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH HUYỆN TRÀ CÚ VÀ THANH THIẾU NHI 

 Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội huyện tiếp tục ổn định và phát triển; các 

chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tiếp tục được hoàn thiện và 

ngày càng đi vào cuộc sống, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng và các chính sách an sinh xã hội… Những kết quả đạt được của 

huyện 05 năm qua đã tăng một bước đáng kể về kết cấu hạ tầng nông thôn, góp phần 

làm cho đời sống kinh tế của nhân dân trong huyện được nâng lên một bước. Từ đó 

đã tạo điều kiện cho các cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, chất 

lượng hoạt động ngày càng tốt hơn. Trong giai đoạn hiện nay đại đa số thanh niên 

có ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, tin tưởng vào sự 

lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, thể hiện rõ lòng yêu 

nước, lối sống vì cộng đồng, có tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc. 

Bên cạnh đó, sự tác động của suy thoái kinh tế do đại dịch Covid-19; mặt 

trái của kinh tế thị trường, mạng xã hội; tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng gia tăng 

do công nghệ không ngừng phát triển; các vấn đề an ninh phi truyền thống... sẽ 

làm ảnh hưởng đến tư tưởng, đạo đức, lối sống và chất lượng cuộc sống của 

thanh niên, nhất là bộ phận thanh niên yếu thế, thanh niên công nhân, nông thôn, 

dân tộc thiểu số,... Với bối cảnh tình hình như trên, đòi hỏi Đoàn phải bám sát 

quan điểm chỉ đạo của Đảng; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, xung kích, 

tình nguyện của lớp thanh niên tiên tiến; đặc biệt chăm lo cho nhóm thanh niên 

yếu thế vươn lên góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.  

II. MỤC TIÊU 

Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh 

chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách 

nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão 

và khát vọng vươn lên.  

Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thật sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết 

đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và 

tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phát huy tinh 

thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

III. KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG 

Đoàn kết - Tiên phong – Sáng tạo - Khát vọng - Phát triển 

IV. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU 

(1) Hằng năm 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và 

80% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính 
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sách pháp luật của Nhà nước. 100% cán bộ đoàn, ít nhất 90% đoàn viên đạt yêu 

cầu trong các đợt kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, quán triệt và về các nghị 

quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

(2) Phát động đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất 2 lần/năm các hoạt 

động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức.  

(3) Trong nhiệm kỳ có ít nhất 01 hoạt động tham gia vào quá trình chuyển đổi số.  

(4) Phấn đấu trong nhiệm kỳ có 5% ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, 

thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ hiện thực hóa. 

(5) Trong nhiệm kỳ phối hợp tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu đào tạo nghề 

cho 10.000 thanh niên, học sinh và 2.800 thanh niên được Đoàn giới thiệu có việc 

làm. Hỗ trợ vốn 50 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế; tổ chức 

ít nhất 05 hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. 

(6) Trong nhiệm kỳ phối hợp tổ chức 05 hoạt động trang bị kỹ năng sống, 

kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, kỹ năng làm cha mẹ, xây dựng gia 

đình hạnh phúc cho đoàn viên, thanh niên và phấn đấu mỗi thanh niên thường 

xuyên rèn luyện ít nhất 1 môn thể dục, thể thao. 

(7) Trong nhiệm kỳ phối hợp tổ chức 05 hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng 

lực sử dụng ngoại ngữ, tập huấn các kỹ năng sống cơ bản cho cán bộ đoàn, đoàn 

viên, thanh niên. 

(8) Hằng năm có 100% cơ sở Đoàn có mô hình hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu 

thế và thanh niên chậm tiến. 

(9) Trong nhiệm kỳ phấn đấu thành lập được 02 tổ chức Đoàn (hoặc tổ 

chức Hội) trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. 

(10) Trong nhiệm kỳ giới thiệu 3.500 đoàn viên. Phấn đấu giới thiệu 500 

đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp và được Đảng xem xét kết 

nạp đạt từ 65% trở lên tổng số đảng viên được kết nạp trong toàn Đảng bộ. 

(11) Hằng năm có trên 90% cơ sở Đoàn được phân loại hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên, không có cơ sở đoàn không hoàn thành nhiệm vụ. Có trên 80% 

đoàn viên được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tỷ lệ đoàn viên không 

hoàn thành nhiệm vụ không quá 5%. 

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO 

THANH THIẾU NHI NHIỆM KỲ 2022 - 2027 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục 

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao 

các hoạt động tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại 

hội Đảng các cấp, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 

XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027, các bài học lý 

luận chính trị phù hợp trong từng đối tượng. Chú trọng công tác định hướng sử 

dụng mạng xã hội, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng; Kịp thời nắm bắt tình 

hình, định hướng dư luận trong thanh thiếu nhi.  

Tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01 của Bộ Chính trị trong việc học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó quan tâm đẩy 
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mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên 

về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức học tập các chuyên đề; 

triển khai các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường giáo dục lý tưởng 

cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động 

“Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Trà Cú thời kỳ mới” với các giá trị “tâm 

trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển 

hình tiên tiến trên các lĩnh vực.   

Hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự 

hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi tiếp tục được tăng cường với các nội dung 

trọng tâm như giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc 

thông qua các hoạt động về nguồn, hành trình đến với địa chỉ đỏ. Giáo dục truyền 

thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Đoàn thông qua các đợt sinh hoạt chính 

trị gắn với các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước. 

Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và lễ “Thắp nến tri ân” các anh hùng 

liệt sỹ vào dịp 27/7 hàng năm. 

Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. 

Xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Đoàn trong việc giáo dục đạo đức, lối 

sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi. Củng cố niềm tin, xây 

dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu 

lòng yêu nước, yêu Đảng, yêu Đoàn; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, 

tuân thủ pháp luật; có trí thức, sức khỏe, hoài bảo và khát vọng vươn lên. Tiếp 

tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu 

chuyện đẹp” để truyền cảm hứng trong thanh thiếu nhi. Tạo chuyển biến căn bản 

về đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật; khắc phục từng bước và tiến 

tới đẩy lùi hiện tượng suy thoái về đạo đức, lối sống, mắc tệ nạn xã hội, vi phạm 

pháp luật trong thanh thiếu nhi. 

Tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp 

và pháp luật”. Củng cố và phát huy vai trò, chất lượng của đội ngũ báo cáo viên, 

tuyên truyền viên của Đoàn nhằm nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận xã 

hội. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội theo các đối tượng thanh niên, theo 

các vấn đề gây bức xúc trong thanh niên, trong xã hội. 

Công tác tuyên truyền giáo dục được tiến hành với nội dung hấp dẫn, hình 

thức đa dạng, ngoài phương pháp tuyên truyền miệng, chú trọng khai thác thêm các 

kênh tuyên truyền hiện đại thông qua mạng xã hội như Zalo, Fanpage, facbook... 

2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò 

xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc 

2.1. Phong trào Thanh niên tình nguyện 

Nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện, đảm bảo tính định hướng, 

tính sáng tạo và tính thiết thực hiệu quả. Tổ chức hoạt động tình nguyện tại chỗ, 

tình nguyện theo khối đối tượng, tình nguyện gắn với chuyên ngành công tác của 

cán bộ, công chức, viên chức trẻ, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn 

vị.  
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Triển khai có hiệu quả phong trào tuổi trẻ Trà Cú chung tay xây dựng nông 

thôn mới và nông thôn mới nâng cao; hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh 

tế, xây dựng các mô hình hợp tác xã hoặc tổ hợp tác kinh tế, trang trại trẻ, góp phần 

xóa nghèo bền vững; tham gia xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới, nông thôn mới nâng cao; bảo vệ môi trường, an ninh trật tự khu vực 

nông thôn. Phối hợp tổ chức tập huấn ứng dụng khoa học - kỹ thuật công nghệ cao 

vào sản xuất nông nghiệp, thủy sản. 

Triển khai thực hiện phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng đô thị 

văn minh”; nhân rộng các mô hình đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh 

trật tự, “Tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; tuyên truyền 

xây dựng nếp sống đô thị văn minh.  

Tổ chức các đội hình thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia phòng 

chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ, xâm nhập mặn, dịch bệnh,... Tiếp tục 

triển khai có hiệu quả chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, “Chống rác thải 

nhựa”. Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; 

duy trì và nhân rộng các mô hình tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.  

Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh 

xã hội. Nâng cao chất lượng thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện 

hè,“Hiến máu nhân đạo”, “khám và cấp thuốc miễn phí”, “Ngày thứ Bảy tình 

nguyện” “Ngày Chủ nhật xanh”,“Đền ơn đáp nghĩa”, “Bữa cơm yêu thương”... 

2.2. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo 

Triển khai có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong các đối 

tượng ĐVTN, khuyến khích đoàn viên khối trường học đăng ký, thực hiện các 

sáng kiến, ý tưởng sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao 

chất lượng học tập; đoàn viên khối công chức, viên chức đăng ký thực hiện các 

đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ. 

Thường xuyên tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật; phổ 

biến và trao đổi thông tin khoa học kỹ thuật. Khuyến khích đoàn viên cập nhật ý 

tưởng, sáng kiến vào Ngân hàng ý tưởng sáng tạo của Trung ương Đoàn. 

2.3. Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc 

Tăng cường giáo dục về biên giới, hải đảo, chủ quyền, trách nhiệm và nghĩa 

vụ bảo vệ Tổ quốc, ý thức cảnh giác cách mạng. Phát huy vai trò xung kích của 

thanh niên trong đảm bảo an ninh, quốc phòng; trong tham gia xây dựng thế trận 

quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc tại địa phương. Tăng cường 

tuyên truyền, vận động thanh niên tình nguyện viết đơn đăng ký nhập ngũ. Thực 

hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tăng cường các hoạt động giúp đỡ gia 

đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, hải đảo. 

Nâng cao chất lượng các hoạt động, phát huy vai trò xung kích của thanh 

niên tham gia thực hiện các chương trình, cuộc vận động hướng về biên giới, hải 

đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Triển khai hiệu quả cuộc vận động 

“Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Tháng ba biên giới”, “Tuổi trẻ vì biển đảo Tổ 

quốc” và các hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.   

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia đảm bảo an ninh 

trật tự trên địa bàn dân cư. Duy trì hoạt động của các đội thanh niên xung kích, đội 
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thanh niên tự quản, tổ tuần tra thanh niên... ở cơ sở. Tăng cường đấu tranh phòng, 

chống vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; phối hợp với các ngành thực hiện có hiệu 

quả công tác giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến tái hòa nhập 

cộng đồng. 

3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên 

3.1. Chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập 

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường. 

Tiếp tục tổ chức có hiệu quả chương trình “Tiếp sức đến trường”; vận động các quỹ 

khuyến học, khuyến tài để trao tặng sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn, vận động học sinh bỏ học và có nguy cơ bỏ học trở lại trường… Hỗ 

trợ thanh niên ngoài nhà trường học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, 

nghiệp vụ. Đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ, tin học trong thanh thiếu niên.   

3.2. Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp 

Nâng cao chất lượng hoạt động dạy nghề, giúp đỡ thanh niên khuyết tật, 

thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương được học nghề, có cơ hội phát 

triển, tự tạo việc làm. Phối hợp hướng dẫn thanh niên được tiếp cận các chính 

sách tín dụng trong học nghề, lập nghiệp. Phối hợp triển khai công tác tư vấn 

hướng nghiệp cho học sinh phổ thông; thông tin thị trường lao động và giới 

thiệu việc làm cho thanh niên đặc biệt là thông tin về thị trường xuất khẩu lao 

động. Tham gia và phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về khởi sự doanh nghiệp và 

lập nghiệp.  

Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội và chính quyền địa 

phương trong việc hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình; thường xuyên rà 

soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng vốn của thanh niên; kịp thời đề xuất 

tăng vốn và định hướng việc sử dụng vốn tập trung cho các tổ hợp tác sản xuất, 

tạo việc làm và chuyển đổi phương thức sản xuất.   

3.3. Chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi phát triển kỹ năng xã 

hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần 

Thường xuyên và định kỳ tổ chức các lớp huấn luyện, trại huấn luyện kỹ 

năng xã hội. Lồng ghép nội dung huấn luyện kỹ năng xã hội, kỹ năng sống, kỹ 

năng ứng xử văn hóa trong các hoạt động tập thể của Đoàn, Hội. Phối hợp vận 

động thanh niên tham gia “Học kỳ trong quân đội” và giáo dục kỹ năng phòng 

chống đuối nước, phòng chống xâm hại trẻ em, xâm hại nữ thanh niên. 

Phát triển sâu rộng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phù 

hợp cho từng đối tượng, trong đó, quan tâm đến các hoạt động dành cho thanh 

niên công nhân, nông thôn, yếu thế, khuyết tật. Phát động cuộc vận động “Mỗi 

thanh niên ít nhất một môn thể thao làm bạn”. Đẩy mạnh phong trào “Mỗi 

thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”. Tăng cường các hoạt động truyền 

thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá và các chất 

kích thích. Tổ chức các chương trình giáo dục giới tính, tư vấn tâm lý, chăm sóc 

sức khỏe, sức khỏe sinh sản, chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, 

phòng chống HIV/AIDS, xây dựng hạnh phúc gia đình trẻ trong thanh niên. Phát 

triển các hình thức vui chơi, giải trí mới cho thanh niên; phát huy tính sáng tạo 

của thanh niên trong việc tạo ra các hình thức vui chơi giải trí mới, lành mạnh. 
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Tiếp tục vận động nguồn lực xây dựng mới, sửa chữa các điểm vui chơi cho 

thanh thiếu nhi. 

4. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục 

thiếu niên, nhi đồng 

Tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, phong 

trào “Thiếu nhi Việt Nam làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” và Chương trình rèn luyện 

đội viên. Định kỳ tổ chức Đại hội hoặc Lễ tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ (cấp 

Liên đội vào cuối năm học; cấp huyện 5 năm 02 lần). Tăng cường hiệu quả hoạt 

động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm sáng tạo cho thiếu nhi giai 

đoạn 2021 – 2030. Đổi mới, thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, 

tham mưu thực hiện cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác phụ 

trách thiếu nhi, đặc biệt là đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội. Xây dựng 

mới, nâng cao chất lượng và nhân rộng các mô hình giáo dục kỹ năng, đẩy mạnh 

giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và phòng chống 

xâm hại trẻ em. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, tăng cường xã hội hóa, vận 

động nguồn lực phục vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi, chú trọng các giải 

pháp chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi dân tộc thiểu số,... 

5. Công tác quốc tế thanh niên  

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực, chủ động trong 

nghiên cứu, học tập, rèn luyện để sẵn sàng hội nhập. Thúc đẩy phong trào học 

tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho đoàn viên, thanh 

niên. Tăng cường các hoạt động rèn luyện, trang bị kiến thức, kỹ năng hội nhập 

quốc tế cho đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực 

ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022 - 

2030”. 

6. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp 

thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 

6.1. Công tác cán bộ Đoàn  

Phối hợp triển khai thực hiện bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ 

công tác Đoàn, Hội, Đội; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản 

cho cán bộ đoàn, hội ấp, khóm và tương đương hàng năm.  

Thực hiện nghiêm quy định về nêu gương của cán bộ Đoàn theo tinh thần 

Chỉ thị 01-CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn 

“về việc tăng cường, rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ 

Đoàn”.  

6.2. Công tác đoàn viên  

Tiếp tục triển khai nhân rộng cách làm hay trong thực hiện chủ trương 

“1+1” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Duy trì, đổi mới nâng cao chất lượng 

việc tổ chức “Ngày đoàn viên” tại những nơi có đoàn viên nhưng chưa có tổ 

chức Đoàn. Tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội rà soát, kiểm tra số lượng 

đoàn viên, hội viên, bảo đảm số liệu phải là con số thật, chính xác những đoàn 

viên, hội viên có mặt thường xuyên tại địa phương, tham gia sinh hoạt, hoạt 
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động cùng chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm tại địa phương. Tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đoàn viên, hội viên. 

63. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn  

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, đổi mới nội dung, 

phương thức sinh hoạt, sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề, chủ điểm. Tiếp tục nâng 

cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư. 

Tiếp tục kiên trì phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp 

ngoài khu vực Nhà nước và đảm bảo duy trì hoạt động hiệu quả. 

6.4. Công tác kiểm tra, giám sát  

Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh 

chính trị, năng lực phân tích, đánh giá vấn đề của đội ngũ cán bộ đoàn về công 

tác kiểm tra, giám sát. Củng cố, kiện toàn kịp thời bộ máy làm công tác kiểm tra, 

giám sát các cấp. Duy trì kiểm tra định kỳ, chuyên đề. Xử lý nghiêm, kịp thời, 

đúng quy định các hành vi vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ 

Đoàn. Chú trọng việc phát hiện, đề xuất nhân rộng những mô hình hay, cách làm 

sáng tạo thông qua kiểm tra, giám sát. Lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật thông qua công tác kiểm tra, giám sát.  

6.5. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên 

Phát huy vai trò nòng cốt của Đoàn thanh niên đối với Hội LHTN Việt 

Nam, đổi mới phương thức xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam vững mạnh, 

thực hiện có hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, thu hút rộng rãi các 

đối tượng thanh niên vào các hội nghề nghiệp, sở thích là thành viên tập thể của 

Hội LHTN Việt Nam. Tăng cường tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn 

giáo, nâng cao chất lượng hoạt động chi hội trong các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo; 

công tác phát triển tổ chức hội, câu lạc bộ, đội nhóm trong các doanh nghiệp 

ngoài Nhà nước. Tăng cường công tác quản lý, phát triển đoàn viên, hội viên và 

mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà 

nước.  

7. Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị 

Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận 

động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt 

Nam”, chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp, giới thiệu 

cán bộ có chất lượng, đã trưởng thành để bổ sung cho cấp ủy đảng, chính quyền và 

đoàn thể các cấp. Các cấp bộ Đoàn tham mưu cấp ủy Đảng tổ chức đối thoại với 

đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú và tổ chức diễn đàn“Thanh niên với Đảng - Đảng 

với thanh niên”.  

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai, 

thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị 

Đoàn các cấp; tích cực tham gia vào hoạt động giám sát, phản biện xã hội.  

Triển khai thực hiện hiệu quả Quy định số 124- QĐ/TW, ngày 02/02/2018 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo 
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đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. Phát 

huy vai trò của Đoàn cấp cơ sở, đoàn viên, thanh niên trong giám sát việc tu 

dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, 

đảng viên; trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trong nội bộ; phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng 

Đảng trong sạch, vững mạnh. 

7. Đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp của Đoàn 

- Đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo: Công tác tham mưu, chỉ đạo của 

Đoàn phải sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, phù hợp với tình hình mới. Đổi mới 

trong công tác chỉ đạo tổ chức các hoạt động linh hoạt, sáng tạo phù hợp với 

từng thời điểm, tình hình địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin, báo cáo, triển khai tổ chức 

các hoạt động trong hệ thống Đoàn, đảm bảo nhanh, chính xác, thiết thực, giảm 

tải số lượng về văn bản. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng kịp thời, chính 

xác, đúng người, đúng việc. 

- Đổi mới công tác phối hợp với các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân: 

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhất là việc phối hợp với Mặt trận 

Tổ quốc và các ngành đoàn thể trong vận động, tuyên truyền, giáo dục đoàn 

viên, thanh niên nhận thức vai trò, nhiệm vụ của thế hệ trẻ, góp phần đẩy mạnh 

phong trào thi đua yêu nước, phong trào thanh niên tình nguyện thực hiện tốt 

quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng cơ sở đoàn trong sạch vững mạnh. 

Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, 

định kỳ hằng năm tổ chức 01 lần. Quan tâm, sâu sát nắm tình hình tư tưởng của 

đoàn viên, thanh niên để kịp thời tham mưu cấp ủy định hướng, chỉ đạo giải 

quyết. Phối hợp chỉ đạo, kiểm tra và giải quyết các vấn đề đặt ra đối với công tác 

Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở.  
 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trà Cú lần thứ XII, 

nhiệm kỳ 2022 - 2027 là Đại hội của “Đoàn kết – Tiên phong - Sáng tạo - Khát 

vọng - Phát triển”, những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng 

của tuổi trẻ huyện nhà. Với tinh thần phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc, đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh huyện Trà Cú lần thứ XII kêu gọi toàn thể thanh thiếu nhi huyện nhà 

hãy giương cao ngọn cờ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tiếp bước 

truyền thống của cha anh, của quê hương Trà Cú anh hùng, quyết tâm khắc phục 

mọi khó khăn, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ huyện Trà Cú lần thứ 

XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. 

 

BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ĐOÀN 
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BÀI THAM LUẬN  
PHÁT HUY CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN 

TRUYỀN GIÁO DỤC CỦA ĐOÀN TRONG ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN 

---------------- 

 

 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội! 

Kính thưa Quý lãnh đạo, thưa toàn thể đại biểu Đại hội! 

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Định An bày tỏ sự thống nhất cao với dự 

thảo các văn kiện trình Đại hội. Trong khuôn khổ tham luận này, tôi thay mặt 

Ban Chấp hành Đoàn xã Định An xin phép trình bày một số nội dung nhằm phát 

huy chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn trong đoàn 

viên thanh niên. Lời đầu tiên, tôi xin chúc sức khỏe quý lãnh đạo cùng toàn thể 

đại biểu Đại hội. 

Thưa toàn thể đại biểu Đại hội! 

Tuyên truyền giáo dục là một trong ba chức năng cơ bản của tổ chức 

Đoàn; thông qua công tác tuyên truyền giáo dục để giác ngộ, tập hợp, vận 

động đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân, tạo nên sự thống nhất trong 

nhận thức, tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 

đề ra. Từ đó Đoàn xã Định An đã liên tục đổi mới nội dung và phương thức 

giáo dục, đã tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục trong tổ chức Đoàn thanh niên 

tại địa phương, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng trong Đoàn 

viên, thanh thiếu niên, góp phần thực hiện thành công việc đổi mới căn bản công 

tác tuyên truyền, giáo dục toàn diện, xây dựng hình mẫu thanh niên lý tưởng 

trong thời kỳ mới và hội nhập quốc tế. 

Có thể nói, công tác tuyên truyền của tổ chức Đoàn thanh niên ngày càng 

có chiều sâu đã góp phần xây dựng môi trường cho thanh thiếu niên phấn đấu, 

rèn luyện và trưởng thành. 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền của Đoàn thanh niên xã Định An vẫn 

còn một số hạn chế, cần có các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đó là: 

công tác tuyên truyền có những lúc vẫn còn hình thức, thậm chí hành chính hóa 

công tác tuyên truyền (chỉ ban hành văn bản); phương thức tuyên truyền vẫn còn 

tình trạng thông tin một chiều, thiếu sức thuyết phục, chưa tương xứng với yêu 

cầu đặt ra; nội dung tuyên truyền còn thiếu sức hấp dẫn, chưa đáp ứng được nhu 

cầu thông tin của đoàn viên, thanh thiếu niên trong bối cảnh bùng nổ thông tin, 

sức hấp dẫn của các thông tin giải trí ngày càng hấp dẫn hơn. 

Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền đa số làm theo kinh nghiệm, 

chưa được đào tạo bài bản tuy là các cấp bộ Đoàn hằng năm đều có tổ chức các 

lớp tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên ở từng cấp tuy nhiên hiệu quả chưa cao, vì 

vậy có lúc chưa bắt kịp và đáp ứng được yêu cầu của công tác tuyên truyền 

trong tình hình mới, đặc biệt là trong điều kiện phát triển của công nghệ thông 

tin, mạng xã hội, Internet. Năng lực tổng hợp, dự báo, nắm bắt tình hình tư 
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tưởng, phát hiện, tham mưu giải quyết các vấn đề trong thực tiễn chưa cao; 

tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, diễn biến còn thụ động, 

thiếu sắc bén, tính thuyết phục chưa cao. 

Xã đoàn Định An có phát huy thế mạnh của các mạng xã hội trong công 

tác tuyên truyền nhưng sự quan tâm, theo dõi các thông tin tuyên truyền của 

đoàn viên, thanh thiếu niên còn rất hạn chế thể hiện qua lượt xem, lượt tương tác 

các bài viết tuyên truyền trên facebook, … còn rất thấp, các gương điển hình, 

nhân tố mới, người tốt, việc tốt chưa đủ sức mạnh lôi cuốn, cổ vũ đoàn viên, 

thanh thiếu niên; chưa phát huy thế mạnh của các mạng xã hội trong công tác 

tuyên truyền… 

Kính thưa đại biểu Đại hội! 

Để góp phần phát huy chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền giáo 

dục của Đoàn trong đoàn viên thanh niên trong thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh xã Định An xin đề xuất một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, cần chú trọng đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp tiếp cận. 

Tuyên truyền phải đi vào thực chất, hiệu quả, có trọng tâm trong từng thời kỳ; 

tăng cường trao đổi thông tin hai chiều kịp thời, chính xác, nhìn thẳng vào sự 

thật sự việc, không né tránh những vấn đề nhạy cảm; nói ngắn, viết ngắn, thông 

tin nhanh, đi vào những nội dung trọng tâm, cốt lõi… Công tác tuyên truyền 

luôn phải “Đi trước một bước”, chủ động nắm sát diễn biến tư tưởng, định 

hướng tư tưởng đúng đắn và kịp thời; dự báo trước các vấn đề tư tưởng sẽ nảy 

sinh để có phương án giải quyết kịp thời, hiệu quả. 

Thứ hai, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các phương pháp 

tuyên truyền hiện đại. Đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, tiếp tục phát huy 

sức mạnh của truyền thông và chủ động nắm vững lĩnh vực công nghệ thông tin, 

Internet, sử dụng có hiệu quả các mạng xã hội như Facebook, Zalo… thông tin 

đến đoàn viên thanh niên qua các hội, nhóm, thay đổi phương thức đưa thông tin 

đến đoàn viên, thanh niên từ bị động (đoàn viên, thanh thiếu niên đọc bài đăng 

trên mạng xã hội) sang phương thức chủ động đưa thông tin đến đoàn viên, 

thanh thiếu niên qua các hội, nhóm, tin nhắn bản tin thanh niên trên thiết bị di 

động… để góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin tuyên 

truyền cần ngày càng thu hút, hấp dẫn, dễ tiếp cận đoàn viên thanh thiếu niên 

như hình ảnh, phim ngắn… 

Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền; 

tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đặc biệt là năng lực tổng hợp, phân tích, 

dự báo và kỹ năng xử lý khủng hoảng thông tin; nội dung tập huấn, bồi dưỡng 

cần sát thực tiễn giúp cho đội ngũ tuyên truyền viên có thể vận dụng một cách 

hiệu quả. 

Thứ tư, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong 

quá trình hoạt động để kịp thời nhân rộng trong xã hội với phương châm “Lấy 

cái tốt dẹp cái xấu”; đổi mới cách thức tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, 

các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, kịp thời, đúng người, 

đúng việc, tôn vinh tuyên dương các điển hình tiên tiến… 
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Thực hiện tốt các giải pháp trên thiết nghĩ sẽ góp phần Nâng cao hiệu quả 

công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn, xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại 

mới có “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn” từ đó, tạo điều kiện để đoàn viên 

thanh niên có cơ hội thể hiện và phát huy tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo và khả 

năng hội nhập với quốc tế. 

Cuối lời, thay mặt Ban Chấp hành Đoàn xã Định An, tôi chúc Quý lãnh 

đạo cùng toàn thể đại biểu Đại hội mạnh khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt 

đẹp./. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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BÁO CÁO THAM LUẬN 
Hiệu quả trong công tác hoạt động tình nguyện vì cộng đồng trong thanh niên  

 

Kính thưa:   - Đoàn Chủ tịch! 

 - Thưa toàn thể đại biểu Đại hội!   
 

Qua nghe Đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo tổng kết công tác Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi huyện Trà Cú nhiệm kỳ 2017 - 2022, phương hướng, 

mục tiêu nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 

2027 và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Huyện đoàn Trà Cú nhiệm kỳ 

2017 - 2022, tôi hoàn toàn thống nhất. Được sự cho phép của Ban Tổ chức Đại 

hội, tôi xin được trình bày tham luận về chủ đề“Hiệu quả trong công tác hoạt 

động tình nguyện vì cộng đồng trong thanh niên”. Trước tiên, thay mặt Đoàn thị 

trấn Trà Cú xin gửi đến quý lãnh đạo, quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh 

phúc, chúc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trà Cú lần thứ 

XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành công tốt đẹp! 

Kính thưa quý vị đại biểu! 

Thưa toàn thể Đại hội! 

Thanh niên là tuổi trẻ, sức trẻ, là nhiệt huyết có hoài bão, khát vọng, có ý 

chí vươn lên mạnh mẽ. Thanh niên có mong muốn được đóng góp sức mình 

cùng sự phát triển của xã hội. Nhận thức được vai trò của thanh niên tham gia 

các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng là một hoạt động hết sức có ý nghĩa, có 

tính giáo dục và tính nhân văn sâu sắc. Trong những năm qua Đoàn thị trấn Trà 

Cú tích cực phát động ĐVTN trên địa bàn tham gia các hoạt động tình nguyện 

do Đoàn các cấp phát động; Qua đó thanh niên được rèn luyện, cống hiến và 

trưởng thành; sống có hoài bão, có lý tưởng. Các hoạt động tình nguyện đã phát 

triển mạnh mẽ và ngày càng thu được nhiều kết quả đáng khích lệ đặc biệt là 

vào các dịp kỷ niệm các ngày lễ trong năm, Tháng Thanh niên, Chiến dịch 

Thanh niên tình nguyện hè hàng năm... Từ đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương 

sáng, nhiều mô hình hay, hoạt động hiệu quả trên mọi lĩnh vực... Tinh thần xung 

kích tình nguyện của thanh niên thị trấn Trà Cú ngày càng thể hiện rõ nét và 

thực sự có nhiều đóng góp tích cực cho địa phương. 

Kính thưa Đại hội! 

Cùng với sự phát triển của phong trào, tổ chức Đoàn có sự phát triển vượt 

bậc và có nhiều đổi mới trong phương thức tập hợp TN, đã tạo ra bước chuyển 

biến mạnh mẽ trong công tác tập hợp, đoàn kết, củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn 

ngày càng vững mạnh, tạo nên diện mạo mới cho phong trào TN thị trấn, khơi 

dậy tinh thần nhiệt huyết của ĐVTN hăng hái tham gia các phong trào hành 

động cách mạng và tích cực tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã 

hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương. 
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Trong đó tập trung vào các mô hình tình nguyện tại chỗ như: Đội thanh 

niên xung kích, đội hình tình nguyện tham gia vào các hoạt động ngày thứ bảy 

tình nguyện, chủ nhật xanh, tình nguyện vì đàn em thân yêu,... Các hoạt động 

tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với 

biến đổi khí hậu, tham gia xây dựng đô thị văn minh, tình nguyện vì an sinh xã 

hội được triển khai tích cực, tạo ấn tượng tốt đẹp trong Nhân dân. 

Trong nhiệm kỳ, Đoàn thị trấn Trà Cú đã phối hợp vận động các nguồn 

lực xã hội xây dựng mới được 02 căn nhà Nhân ái với tổng giá trị gần 200 triệu 

đồng (gồm vốn đối ứng từ gia đình); sửa chữa được 03 căn nhà cho gia đình 

chính sách với tổng trị giá gần 50 triệu đồng và hàng trăm lượt công hỗ trợ; tặng 

50 suất quà cho các tân binh; 61 suất quà thăm hỏi gia đình chính sách; trao trên 

300 phần quà cho học sinh nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già 

neo đơn; tặng 05 chiếc xe đạp với tổng trị giá 10 triệu đồng. Đoàn viên, thanh 

niên tham gia 15 đợt hiến máu, được trên 100 đơn vị máu; Phối hợp trồng và 

chăm sóc trên 1000 cây xanh. 

Bên cạnh đó, Đoàn thị trấn Trà Cú phối hợp cùng các ngành thị trấn, Câu 

lạc bộ Môi trường Cựu Chiến binh, Ban Nhân dân các khóm tổ chức được gần 

50 đợt tình nguyện vì môi trường như: phát hoang được 40km đường giao 

thông, dọn dẹp trên 01 tấn rác thải sinh hoạt. 

Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, Đoàn thị trấn Trà 

Cú đã phát huy cao độ tinh thần xung kích, đi đầu của tuổi trẻ, tích cực tham gia 

vào các lực lượng phòng, chống dịch. Bằng nhiều hình thức khác nhau, đã phối 

hợp, vận động các tổ chức, cá nhân tặng 260 phần quà cho các cụ già neo đơn, 

gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 52 triệu đồng, 27 thùng sữa cho trẻ em 

có hoàn cảnh khó khăn, trị 8,1 triệu đồng.  

Các hoạt động vì cộng đồng đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh 

niên tham gia đồng thời nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền 

và người dân địa phương, tạo được hiệu ứng xã hội tích cực về hình ảnh đẹp của 

tuổi trẻ không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết, góp 

phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển. 

Kính thưa quý vị đại biểu! 

Thưa toàn thể Đại hội! 

Từ thực tiễn triển khai công tác trên địa bàn thị trấn Trà Cú, để góp phần 

nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn, từ đó khơi dậy tinh thần xung kích, 

nhiệt huyết của thanh niên, gắn kết chia sẻ tình cảm, khắc phục những khó khăn, 

áp dụng các mô hình hoạt động mới, đa dạng phong phú, phù hợp với từng đối 

tượng, đoàn viên, thanh niên, Đoàn thị trấn Trà Cú đã rút ra một số bài học kinh 

nghiệm như sau: 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới thanh niên về ý nghĩa của việc 

tham gia các hoạt động tình nguyện. Phong trào cần được tổ chức toàn diện, 

rộng khắp với nội dung hoạt động phong phú, hình thức đa dạng nhằm thu hút 
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đông đảo thanh niên tham gia. Các hoạt động của phong trào phải được chuẩn bị 

chu đáo, tổ chức an toàn, có hiệu quả và mang tính giáo dục cao. 

Tiếp tục duy trì tập trung chỉ đạo hoạt động tình nguyện tại chỗ và phát 

huy vai trò của lực lượng thanh niên địa phương. Căn cứ vào tình hình hình thực 

tế của địa phương để lựa chọn thời gian và địa điểm triển khai hoạt động cho 

phù hợp. Nội dung hoạt động cần thiết thực, phù hợp với nhu cầu của thanh niên 

tại địa phương, chọn việc để làm. Tham gia tình nguyện cần quan tâm tới việc 

tuyên truyền giáo dục cho chính thanh niên tại nơi đó hiểu về hoạt động tình 

nguyện và cùng tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương. Cần quy 

định rõ trách nhiệm và quyền lợi của thanh niên trong việc tham gia các hoạt 

động tình nguyện, có chế độ khen thưởng và kỷ luật kịp thời. 

 Trong quá trình tổ chức hoạt động của các đội hình tình nguyện cần bám 

sát sự chỉ đạo của tổ chức Đoàn cấp trên để kịp thời chủ động đáp ứng các nhu 

cầu nhiệm vụ, đồng thời giữ mối liên hệ thường xuyên với các tổ chức, đơn vị 

có liên quan để phát huy các nguồn lực tạo điều kiện hỗ trợ thuận lợi cho các 

hoạt động. Bằng nhiệt huyết và tinh thần không ngại khó của tuổi trẻ, phong trào 

“Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” đã thực sự trở thành trường 

học thực tiễn cho lớp lớp thế hệ thanh niên thị trấn Trà Cú tu dưỡng, rèn luyện, 

phấn đấu trưởng thành, đóng góp sức trẻ của mình cho sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ quê hương đất nước, góp phần xứng đáng vào thành tựu phát triển kinh 

tế- xã hội của thị trấn Trà Cú. 

Thưa toàn thể Đại hội! 

Trên đây là báo cáo tham luận về Hiệu quả trong công tác hoạt động tình 

nguyện vì cộng đồng trong thanh niên của Đoàn thị trấn Trà Cú. 

Một lần nữa kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu sức khỏe, 

hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 

Xin trân trọng kính chào! 
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BÀI THAM LUẬN 

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của Bí thư Chi đoàn 

 và đoàn viên trong học tập và làm theo tư tưởng, 

 đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 

 

Kính thưa: - Đoàn Chủ tich 

- Quý vị đại biểu. 

- Thưa Đại hội. 

 

Trước tiên Tôi xin tự giới thiệu:  

Tôi tên: Lê Văn An  

Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Biên 

Bản thân thống nhất với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Công tác 

Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022 và phương hướng 

nhiệm vụ Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi  nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

Được sự cho phép của Đoàn chủ tịch tôi xin tham luận với đại hội chủ đề 

“Nâng cao ý thức, trách nhiệm của Bí thư Chi đoàn và đoàn viên trong học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Kính thưa Đại hội! 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt 

Nam, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, 

Người chiến sĩ Cộng sản quốc tế mẫu mực, Danh nhân văn hoá thế giới.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là hệ thống 

các quan điểm, toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của Cách mạng 

Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lê 

nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tin hoa văn hóa nhân loại; là những chuẩn 

mực giá trị của đạo đức cách mạng và những nguyên tắc xây dựng đạo đức 

“Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; với lối sống, tác phong khiêm tốn, 

giản dị, cầu thị, gần dân, trọng dân, tin dân, học dân, làm việc gì cũng vì lợi ích 

của nhân dân.  

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn“Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, 

mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng 

cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những 

người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. 

Thực hiện lời dạy của Bác, với sứ mệnh lịch sử của mình, Đoàn Thanh 

niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Ngọc Biên đã không ngừng học tập, lao động 

sáng tạo, xây dựng lớp cán bộ, đoàn viên thanh niên theo tư tưởng, đạo đức và 

phong cách Hồ Chí Minh. 
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Qua học tập, nghiên cứu và thực hiện Chỉ thị số 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”, và các chuyên đề hằng năm. Bí thư các Chi đoàn và 

đoàn viên có thay đổi lớn về nhận thức và hành động. 

Về nhận thức Bí thư Chi đoàn và đoàn viên luôn giữ vững lập trường, 

quan điểm Chủ nghĩa Mác –Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiêm cứu, học tập 

các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp; Nghị quyết Đại hội Đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tích cực đấu tranh với những biểu hiện 

suy thoái về tư tưởng chính trị và hành vi nói, viết, làm trái với quan điểm, chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ gìn tư cách, 

phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người 

cán bộ, đảng viên, đoàn viên theo tinh Quy định 4495-QĐ/TU, ngày 10/4/2019 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, 

trước hết là Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ 

chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành trong tỉnh Trà Vinh” trong công tác và 

đời sống. Chấp hành nghiêm những điều đảng viên không được làm; không lợi 

dụng chức vụ, quyền hạn để người thân và gia đình trục lợi cho bản thân và gia 

đình; có ý thức thực hành tiết kiệm, không lãng phí, không tham ô, tham nhũng. 

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, không 

cục bộ, bè phái, không chạy theo thành tích;có trách nhiệm với bản thân, gia 

đình và xã hội; thực hiện nhiệm vụ  với mục tiêu là “hết việc, chứ không hết 

giờ”; thường xuyên đổi mới phương thức làm việc phù hợp với nhiệm vụ của 

ngành, của địa phương và điều kiện của mình. 

Về hành động tích cực tham gia các phong trào do đoàn, địa phương phát 

động như; phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào tuổi trẻ sáng tạo, 

phong trào tuổi trẻ bảo vệ an ninh tổ quốc; các hoạt động xuân tình nguyện, 

xuân yêu thương, Tháng thanh niên, thanh niên tình nguyện hè; “Thứ bảy tình 

nguyện, chủ nhật xanh” ....Tham gia xung kích, tình nguyện vệ sinh cảnh quan 

môi trường  được 92 cuộc có 2.904 lượt đoàn viên, thanh niên; thu gom 42,4 tấn 

rát thải; trồng và chăm sóc 1.970 cây hoa Hoàng yến;  1.700 hoa Trang, 2.210 

hoa điệp. vận động xây dựng mới 03 cầu giao thông nông thôn trị giá 155 triệu 

đồng, 05 căn nhà nhân ái, nhà tình thương, hộ nghèo  đang gặp khó khăn về nhà ở, 

tổng giá trị trên 250 triệu đồng. Trao 118 xuất học bổng, 14 góc học tập, 6.200 

cuốn tập, 17 chiếc xe đạp, 90 nón bảo hiểm ….và các phần quà dùng trong học 

tập cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí 434 triệu 

đồng. phát động đoàn viên thanh niên nhập 75 ý tưởng, sáng kiến vào phần mền 

ý tưởng sáng tạo của Trung ương đoàn. Hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho 8 thanh 

niên, tổng số tiền 360.000.000đ thực hiện mô hình “ chăn nuôi bò sinh sản”, các 

chi đoàn điều có hình thức hỗ trợ vốn cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn với 

mô hình góp vốn xoay vòng”, hướng nghiệp cho 320 thanh niên; phối hợp với 

tỉnh đoàn tổ chức tư vấn giới thiêu việc làm cho 163 thanh niên, tập huấn kỷ 

thuật chăn nuôi gà cho 37 thanh niên. Tổ chức kết nạp 105 đoàn viên mới, giới 

thiệu 27  đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét,  kết nạp 16 đoàn viên ưu tú. 
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Ngoài ra, tuổi trẻ  Ngọc Biên cũng đã tích cực tham gia tuyên truyền 

phòng chống dịch Covid 19, cử lực lượng tham gia vào các điểm chốt chặn 

trong phòng chống dịch, đón bà con từ thành phố Hồ Chí Minh; thành lập 1 đội 

nhóm, đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động ứng phó với 

dịch bệnh, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

Hằng năm có 100% Bí thư các Chi đoàn và đoàn viên, 80% thanh niên 

cam kết làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề xuất Đảng ủy 

khen thưởng cho 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập tập và làm theo 

Bác; Có 01 phó Bí thư Chi đoàn đạt giải nhì  trong hội thi tiềm hiểu tư tưởng, 

Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  do Đảng ủy Tổ chức.  

  Thời gian tới, để xây dựng người cán bộ đoàn, đoàn viên theo phong cách 

Hồ Chí Minh, cần tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau: 

- Xây dựng lực lượng cán bộ đoàn, đoàn viên luôn biết đặt quyền lợi của 

Đảng, của Tổ quốc lên trên hết và lên trước hết.  

- Nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, hình thành lập trường, quan 

điểm, tư tưởng vững vàng, kiên định trước mọi khó khăn, thách thức, hình thành 

bản lĩnh chính trị cho từng cán bộ, đoàn viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 

nhiệm trước nhân dân, trước Đảng về việc làm của mình. 

- Nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngang tầm 

với nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới hiện nay.  

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn, đoàn viên về phẩm chất đạo đức cách 

mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là phẩm chất chính trị mà cốt lõi là bản 

lĩnh chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn hiện nay. Đào tạo, bồi dưỡng về 

năng lực tư duy - tư duy lý luận, năng lực nhận thức, năng lực chuyên môn và 

nhất là năng lực hoạt động thực tiễn để vận dụng sáng tạo những tri thức lý luận 

vào thực tế tình hình hiện nay. 

- Rèn luyện và tu dưỡng về phong cách, lối sống nhất là phong cách lãnh 

đạo gần dân, gắn bó mật thiết với nhân dân và lẽ sống “mình vì mọi người”, 

sống có mục đích, lý tưởng, hoài bão, ước mơ, khát vọng và có quyết tâm thực 

hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “ý chí 

tự lực, tự cường và khác vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. 

Cuối lời xin kính chúc! 

Quí lãnh đạo, quí đại biệu, toàn thể Đại hội dồi dào sức khỏe, luôn tươi 

trẻ, vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt, 

Chúc đại hội thành công tốt đẹp./. 
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Chủ đề tham luận: Phát huy vai trò của đoàn viên 

thanh niên trong xung kích bảo vệ ANTQ 

 

 Kính thưa Đại hội! 

 Trước tiên tôi xin thống nhất với báo cáo chính trị của Ban Chấp hành 

Huyện đoàn Trà Cú khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 vừa được thông qua.  

 Được sự cho phép của Đại hội, đại diện Chi đoàn Công an huyện Trà Cú, 

tôi xin trình bày tham luận trước Đại hội với nội dung “Phát huy vai trò của 

đoàn viên thanh niên trong xung kích bảo vệ ANTQ”. 

Kính thưa Đại hội! Thời gian qua, cán bộ đoàn viên trên địa bàn huyện 

Trà Cú nói chung và Chi đoàn Công an huyện nói riêng đã tích cực phát huy vai 

trò xung kích, tình nguyện trong công cuộc xây dựng và bảo vệ ANTQ; từng 

đồng chí đoàn viên đều nhận thức được trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội 

phạm, đảm bảo ANTT thì mỗi cán bộ đoàn viên đều là chiến sỹ, không phân biệt 

ngành nghề, chức vụ, trình độ, dân tộc, văn hóa… và luôn đấu tranh vì mục tiêu, 

lý tưởng chung là bảo vệ ổn định tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn 

huyện nhà. Từng cán bộ, đoàn viên luôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện 

trong triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTQ, nhất là đối với những việc 

khó, đòi hỏi sức trẻ thì tất cả lực lượng đoàn viên đều không ngại gian khổ, nguy 

hiểm để cố gắng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 

được giao. Đặc biệt trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, 

tình hình ANTT từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp, qua đó đã có rất 

nhiều lực lượng đoàn viên, thanh niên trong và ngoài lực lượng vũ trang đã xung 

kích phối hợp tham gia tuyến đầu chống dịch, tuần tra, chốt chặn, phát hiện, xử 

lý tổng cộng 543 trường hợp vi phạm việc thực hiện giãn cách xã hội và đảm 

bảo an ninh trật tự, với tổng số tiền 2.566.000.000đồng; với phương châm 

“không bỏ lại ai phía sau”, lực lượng đoàn viên toàn huyện đã phối hợp đưa 

cách ly tập trung, cách ly tại nhà 17.069 người từ các tỉnh, thành phố về địa 

phương, đặc biệt đã rước 30 đoàn với 4.039 người dân đưa về cách ly tại xã, thị 

trấn trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, phối hợp truy vết dịch tễ 2.516 

trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 và số người tiếp xúc gần, kịp thời thông tin, 

đưa cách ly tập trung 2.360 trường hợp và cách ly tại nhà 3.914 trường hợp; 

đồng thời tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, chăm lo đời sống cho người 

dân gặp khó khăn do dịch bệnh với số tiền hàng tỷ đồng… với tinh thần xung 

kích tiên phong, đi đầu không ngại khó khăn, nguy hiểm. Ngoài ra lực lượng 

đoàn viên sinh hoạt tại chi đoàn cơ sở tích cực tham gia phát động phong trào, 

tham gia thực hiện nhiều mô hình, câu lạc bộ hiệu quả góp phần đảm bảo tình 

hình ANTT trên địa bàn. 

 Tuy nhiên, thời gian qua tinh thần xung kích bảo vệ ANTQ trong lực 

lượng đoàn viên chỉ phát huy ở một số bộ phận, địa phương, còn mang tính 

riêng lẽ chưa thực sự lan tỏa sâu rộng để trở thành phong trào chung của huyện. 

Để thời gian tới triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa các mặt công tác Đoàn 
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và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của ĐVTN trong bảo vệ ANTQ. 

Chi đoàn Công an huyện xin giới thiệu trước Đại hội một số giải pháp cụ thể 

như sau: 

 Một là, cấp ủy, chính quyền cơ sở, địa phương và tổ chức đoàn các cấp 

cần tăng cường làm tốt hơn nữa công tác giáo chính trị tư tưởng cho cán bộ, 

đoàn viên, góp phần nâng cao nhận thức của ĐVTN về ý nghĩa và tầm quan 

trọng của công tác bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, để từ đó phát huy được 

tính xung kích, đi đầu của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm đảm bảo ANTT, đấu 

tranh làm thất bại các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội 

phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh 

chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 

 Hai là, thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị lồng ghép với 

công tác hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian 

mạng. Xây dựng, cũng cố và nâng chất hoạt động của các đội hình thanh niên 

xung kích, tự quản ở cơ sở; hướng dẫn đoàn viên tham gia các Câu lạc bộ phòng 

chống tội phạm tại địa phương, tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của 

người dân trong việc chấp hành pháp luật; tham gia cùng Ban Chủ nhiệm Câu lạc 

bộ tổ chức các hoạt động giáo dục đối tượng, tuần tra đảm bảo ANTT, ATGT, 

đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, nhất là tệ 

nạn ma túy, cờ bạc trong giới trẻ. Đồng thời nhân rộng các mô hình kết nghĩa, 

phối hợp công tác giữa tổ chức Đoàn trong lực lượng vũ trang với tổ chức Đoàn 

trên địa bàn dân cư, trường học và đoàn ngành, nhất là trong giáo dục, giúp đỡ, 

cảm hóa đối tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, chậm tiến bộ…. 

  Ba là, thường xuyên tổ chức hoạt động về nguồn để ôn lại truyền thống 

lịch sử cách mạng hào hùng của các thế hệ cha anh đi trước trong đấu tranh, bảo 

vệ nền độc lập chủ quyền của đất nước và tự do của dân tộc; triển khai thực hiện 

các chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo”, “Tháng 3 biên giới”, gắn kết 

với các đơn vị vũ trang ở tuyến đầu làm nhiệm vụ bảo vệ ANTQ… để từ đó 

nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng, 

khát vọng cống hiến trong từng cán bộ đoàn viên trong xung kích thực hiện 

nhiệm vụ bảo vệ ANTQ. Tổ chức tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, trách 

nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên đối với đất nước; khích lệ, động viên đoàn viên 

trong độ tuổi đăng ký lên đường nhập ngũ, tham gia lực lượng tự vệ tại địa 

phương. 

 Bốn là, tổ chức các hoạt động, sân chơi lành mạnh và các trò chơi kiến 

thức để đoàn viên thanh niên có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu về các chủ trương 

của Đảng, Nhà nước trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình 

mới. Thường xuyên tổ chức tổng kết, tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng 

gương điển hình tiên tiến về thành tích xuất sắc trong xung kích thực hiện  

nhiệm vụ đảm bảo ANTT; quan tâm chú trọng công tác tuyên truyền các gương 

người tốt việc tốt và cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu 
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chuyện đẹp”, để từ đó thắm sâu vào tư tưởng của đoàn viên về trách nhiệm, tính 

tiên phong của đoàn viên trong đi đầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTQ. 

 Để phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong xung kích bảo vệ 

ANTQ, trước tiên đòi hỏi cần phải có sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, 

chính quyền các cấp, sự hướng dẫn của tổ chức đoàn và cơ quan chức năng; 

đồng thời mỗi cán bộ đoàn viên cần phải ý thực được trách nhiệm của bản thân 

đối với nhiệm vụ bảo vệ ANTQ. Để từ đó thế hệ trẻ, đoàn viên thanh niên luôn 

là lực lượng tin cậy, tiên phong, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG 

và TTATXH. 

Bài tham luận của Chi đoàn Công an huyện đến đây xin kết thúc. Cuối 

lời, xin gửi lời chúc sức khỏe các đồng chí tham gia Đại hội, chúc Đại hội thành 

công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn! 

-----hết----- 
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BÁO CÁO THAM LUẬN 

Kết quả “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức 

khỏe cộng đồng” 

 

Kính thưa đoàn chủ tịch 

đại hội ! Kính thưa các 

đồng chí đại biểu ! Thưa 

toàn thể đại hội ! 

Được sự cho phép của Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM 

huyện Trà Cú khóa XII, nhiệm kỳ (2022 - 2027), thay mặt Ban chấp hành 

Đoàn TTYT Trà Cú, CLB thầy thuốc trẻ huyện Trà Cú, tôi rất vinh dự được 

báo cáo tham luận về kết quả “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình 

nguyện vì sức khỏe cộng đồng” của CLB Thầy thuốc trẻ huyện Trà Cú trong 

thời gian qua. 

Tôi xin được gửi đến Đại hội, quý vị đại biểu lời kính chúc sức khỏe, 

hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

Kính thưa đại biểu Đại hội. 

CLB Thầy thuốc trẻ huyện Trà Cú được thành lập dưới sự chỉ đạo và 

định hướng trực tiếp của huyện Đoàn Trà Cú, đến nay CLB đã thu hút được 

nhiều thành viên là các y bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng công tác tại các khoa, 

phòng trạm y tế cùng các thành viên là cộng tác viên ở các xã thị trấn trên địa 

bàn huyện, hàng năm CLB đã từng bước kiện toàn chức CLB và triển khai 

nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh, Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Trà Cú: 

Những năm qua CLB đã khẳng định vai trò và tính xung kích của 

Thầy thuốc thông qua 3 phong trào thi đua và hành động thiết thực  là: 

“Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức”, “Thầy thuốc trẻ sáng 

tạo trong nghiên cứu khoa học”, “Thầy thuốc trẻ vì sức khoẻ cộng đồng”. 

Hoạt động của CLB nhằm phát huy tốt công tác chăm sóc sức khỏe 

nhân dân, hướng về người nghèo, người già neo đơn, người ở vùng sâu vùng 

xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xác định y đức là phẩm chất tốt đẹp 

của người Thầy thuốc, thời gian qua CLB Thầy thuốc trẻ huyện luôn thực 

hiện tốt hành trình Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, gắn 

với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy 

sức trẻ nhiệt huyết chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa 

bàn huyện. 
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Dưới sự định hướng và chỉ đạo trực tiếp của huyện Đoàn Trà Cú, CLB 

đã tổ chức nhiều đợt hành trình nhân ái nhân các ngày kỷ niệm như: Ngày 

Thầy  thuốc Việt Nam (27/2), Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3), Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời bác, nhân ngày sinh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh (19/5). CLB đã tổ chức khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho các 

gia đình chính sách, gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, 

vùng xa, vùng giáp biên giới: Cụ thể hàng năm phối hợp với các đơn vị liên 

quan như: Hàng năm phối hợp các đơn vị liên quan vận động nguồn lực và tổ 

chức chuyến hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng trên 10 cuộc, qua đó đã 

khám va cấp phát thuốc miễn phí, tạng quà cho 85 cụ già neo đơn, tổng trị giá 

20 triệu đồng. Tranh thủ sự trợ giúp của đoàn Y bác sĩ BV ĐHYD TPHCM, 

BV 120 phối hợp tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1000 người dân 

tại xã Hàm Giang và Long Hiệp với tổng kinh phí 100 triệu đồng. 

Kính thưa đại biểu Đại hội 

Công tác hiến máu tình nguyện cũng được CLB tiếp tục quan tâm, 

theo Chương trình hàng năm CLB Thầy thuốc trẻ đã định hướng các đoàn 

viên tham gia, tổ chức và phối hợp các đơn vị tại địa phương tham gia 

”Ngày hội hiến máu tình nguyện", mỗi năm đã vận động các hội viên, các 

tổ chức cá nhân tham gia hiến máu được 2761 đơn vị máu, góp phần vào 

công tác cứu trợ, đáp ứng  nhu cầu truyền máu ngày càng tăng . 

Có thể thấy được, các hoạt động của CLB Thầy thuốc trẻ huyện đã 

mang niềm vui  đến cho hàng nghìn người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, 

người già neo đơn, các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn trong toàn 

huyện, mỗi hoạt động chương trình của CB Thầy thuốc trẻ huyện không chỉ 

quan tâm đến sức khỏe đến cho người dân mà còn từng bước nâng cao ý thức 

cho người dân trong việc tư vấn cho nhân dân hiểu và đến các trung tâm y tế 

công để khám và điều trị bệnh, kịp thời phòng bệnh cho bản thân gia đình và 

xã hội. 

Kính thưa các đồng chí đại 

biểu ! Thưa toàn thể đại 

hội ! 

Tại Đại hội hôm nay, Thay mặt CLB Thầy thuốc trẻ huyện, trong thời 

gian tới chúng tôi sẽ cố gắng cùng các đơn vị liên quan, các cơ quan, đơn vị 

trong ngành phấn đấu góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tiếp tục thực 

hiện có hiệu quả các cuộc vận động của đoàn cấp trên phát động. 

1. Cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức”: 
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Thầy thuốc trẻ huyện Trà Cú sẽ tiếp tục thi đua rèn đức, luyện tài, phấn 

đấu trở thành người Thầy thuốc “Giàu về y đức, giỏi về chuyên môn”; xây 

dựng thái độ thân thiện trong giao tiếp với bệnh nhân và chống các hiện tượng tiêu 

cực trong khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ học tập, sáng tạo trong nghiên 

cứu khoa học”: Động viên,  hỗ trợ và khuyến khích các Thầy thuốc trẻ nghiên 

cứu khoa học và làm chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu; đẩy mạnh việc ứng dụng 

các nghiên cứu khoa học, các phương pháp và phương tiện khám chữa bệnh tiên 

tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, khám chữa bệnh, y tế dự 

phòng. Khiêm tốn, cầu thị, không ngừng học hỏi các bậc đàn anh đi trước. 

3. Cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khoẻ cộng 

đồng”: Với phương châm: Ở đâu có Thầy thuốc trẻ, ở đó có hoạt động tình 

nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục động viên, khuyến 

khích các y bác sĩ trẻ tích cực tham gia phong trào tình nguyện vì sức khỏe 

cộng đồng; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí tại các ấp, 

xã thuộc vùng sâu vùng xa và triển khai các chương trình y tế công cộng 

tại các địa phương trong huyện. 

Kính thưa các đồng chí đại 

biểu ! Thưa toàn thể đại 

hội ! 

Với tinh thần “Lương y như từ mẫu, Thầy thuốc như mẹ hiền”, bằng 

cả tình cảm và trách nhiệm của tập thể CLB, chúng tôi luôn đoàn kết giúp đỡ 

lẫn nhau để hoàn thành xất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với công 

lao to lớn của các thế hệ cha ông đi trước, với sự tin yêu của nhân dân và xã 

hội. Tuy nhiên trong cơ chế thị trường và hội nhập, tại thời điểm này hay 

thời điểm khác đôi khi vẫn còn những điều vướng mắc, những chuyện chưa 

thực sự hài lòng trong công tác khám bệnh, tư vấn sức khỏe, nhưng chúng 

tôi nghĩ không phải vì thế mà phủ nhận sự đóng góp của những người Thầy 

thuốc cho sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của nhân dân, cho sự 

phát triển chung của toàn xã hội. 

Trước khi dứt lời, một lần nữa, kính chúc sức khoẻ đến quý vị đại biểu, 

toàn thể Đại hội luôn luôn mạnh khỏe, chúc Đại hội của chúng ta thành công 

tốt đẹp. 

Xin chân thành cảm ơn 
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BÀI THAM LUẬN 

VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐOÀN  

TRÊN ĐỊA BÀN DÂN CƯ 

 

                Kính thưa: - Đoàn chủ tịch 

                        - Toàn thể Đại hội. 

 

 Tôi tên: Nguyễn Thị Ngọc Nguyên: BT Xã đoàn Tân Sơn 

  

 Hôm nay tôi rất vinh dự được đại tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh huyện Trà Cú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Được sự cho 

phép của Ban tổ chức tôi xin thay mặt cho tuổi trẻ xã nhà tham gia phát biểu 

tham luận với chủ đề "về nâng cao chất lượng tổ chức đoàn trên địa bàn dân 

cư".  
 

 Kính thưa: Toàn thể Đại hội! 

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội của Thanh niên Việt 

Nam do Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo 

và rèn luyện. xác định tổ chức Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt 

Nam; từ đó Đoàn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp uỷ Đảng, 

chính quyền và nhân dân.  

Thông qua các hoạt động thực tiễn cho thấy, để tổ chức tốt các phong trào 

hành động cách mạng của Đoàn, trước mắt cần phải có một tổ chức đủ mạnh đề 

làm lực lượng nồng cốt tổ chức các phong trào. Thật vậy qua kinh nghiệm công 

tác bản thân nhận thấy tổ chức Đoàn cần phải tập hợp được đông đảo tầng lớp 

thanh niên tham gia vào các hoạt động tổ chức của Đoàn, tiếp tục đổi mới 

phương thức hoạt động Đoàn; nâng cao chất lượng Đoàn viên; nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ Đoàn được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.  

Thời gian qua, chất lượng và số lượng đoàn viên, thanh, thiếu niên được 

nâng cao,các phong trào ngày càng được quan tâm, chú trọng và triển khai đều 

khắp các tổ chức đoàn trong đó nổi bật như: biểu dương, tôn vinh gương thanh 

niên sống đẹp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; hiến máu nhân đạo; 

tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; giúp nhân dân phòng chống và khắc 

phục hậu quả của thiên tai; cuộc vận động "tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông 

thôn mới”, đặc biệt phong trào thanh niên tình nguyện đã thu hút, tập hợp được 

nhiều thanh niên tham gia với các mô hình như: “Ngày thứ bảy tình nguyện”, 

“Ngày chủ nhật xanh”, chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa hè xanh, phòng 

chống tệ nạn xã hội như: mại dâm, cờ bạc..., các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, 

uống nước nhớ nguồn, bảo vệ môi trường, giúp đỡ các gia đình nghèo, thanh 

thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn...từ các phong trào đã xuất hiện nhiều gương 

đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó công tác chăm lo bồi dưỡng, 

giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đã được quan tâm, chú trọng, đảm bảo đúng 

quy trình và chất lượng, nhiều đoàn viên là đảng viên trẻ được Đảng phân công 
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giữ các vị trí quan trọng trong công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể ngày càng 

khẳng định được vị thế, vai trò xung kích của mình trên các lĩnh vực. 

 

Tuy nhiên, hoạt động của các tổ chức đoàn trên địa bàn dân cư thời gian 

qua vẫn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế nhất định từ đó thiếu đi tính hấp dẫn và sự 

tham gia hưởng ứng của đoàn viên như: lực lượng đoàn viên mỏng, phân tán và 

luôn biến động; nội dung, sinh hoạt chưa được tổ chức thường xuyên, hình thức 

sinh hoạt và hoạt động ít sáng tạo, chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn 

hiện nay.  

Kính thưa: Toàn thể Đại hội! 
 

Để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn trên địa bàn 

dân cư, từ đó khơi dậy tinh thần xung kích, nhiệt huyết của thanh niên, gắn kết 

chia sẻ tình cảm, trách nhiệm trong đoàn viên khi tham gia tổ chức và các hoạt 

động phong trào, để nội dung sinh hoạt chi đoàn thiết thực, thực sự thu hút đoàn 

viên thanh niên, thời gian tới đoàn các cấp cần chú trọng thực hiện tốt một số 

giải pháp sau: 

Thứ nhất: cần tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động, chất 

lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ và khả năng thu hút, tập hợp, giáo dục đoàn 

viên, thanh niên, có như vậy mới tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và 

hành động của cán bộ đoàn, đồng thời xây dựng được đội ngũ cán bộ đoàn có đủ 

phẩm chất, năng lực lãnh đạo, đặc biệt là đội ngũ bí thư chi đoàn. 

           Thứ hai: Kiên trì các giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh; nâng cao chất 

lượng hoạt động của các chi đoàn theo chủ đề; đổi mới mạnh mẽ nội dung, 

phương thức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn, đoàn cơ sở theo hướng gắn với các 

hoạt động bảo vệ, hỗ trợ thanh niên và giải quyết các vấn đề có liên quan đến 

học nghề, dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên vùng 

nông thôn... 

          Thứ ba: Đoàn các cấp cần hướng dẫn nội dung rèn luyện đoàn viên phù 

hợp nhiệm vụ và đặc thù đơn vị, địa phương, lựa chọn các nội dung phù hợp, 

thiết thực, coi trọng tính tự giác rèn luyện của đoàn viên; thực hiện công tác 

kiểm tra, đánh giá hàng năm, có tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân 

thực hiện tốt, nghiên cứu nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả 

trong triển khai thực hiện; nghiên cứu lồng ghép các nội dung rèn luyện đoàn 

viên với việc cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao của từng đoàn viên thanh niên tại 

địa phương. 

           Thứ tư: triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ Đoàn; tham 

mưu với cấp ủy và lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện trong công tác đào tạo bồi 

dưỡng cán bộ Đoàn, đặc biệt đối với các đối tượng trong quy hoạch các chức 

danh chủ chốt; tham mưu cho cấp ủy và lãnh đạo cơ chế, chính sách, phụ cấp 

đối với cán bộ Đoàn kiêm nhiệm và Bí thư chi đoàn; tạo môi trường thuận lợi để 

đoàn viên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên và để tạo nguồn 

cán bộ có năng lực, phẩm chất, đạo đức trong hệ thống chính trị các cấp. 
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 Cuối lời xin kính chúc toàn thể quí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và 

thành đạt. 

 Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

        

Xin Trân trọng kính chào 
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THAM LUẬN  

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG TỔ CHỨC 

ĐOÀN VỮNG MẠNH VÀ GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ TẠO 

NGUỒN KẾT NẠP ĐẢNG 

 

Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội! 

Kính thưa các vị đại biểu khách quý! 

Kính thưa Đại hội! 

Hôm nay, trong không khí trang trọng của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh huyện Trà Cú, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tôi rất vinh dự được thay mặt Đoàn 

đại biểu Đoàn trường THPT Trà Cú phát biểu tham luận với chủ đề: GIẢI PHÁP 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN VỮNG MẠNH 

VÀ GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ TẠO NGUỒN KẾT NẠP ĐẢNG. 

Thay mặt Đoàn thanh niên trường học, tôi xin gửi đến các vị đại biểu khách quý 

lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt; Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

Kính thưa Đại hội! 

Trước hết, tôi đồng tình, nhất trí với báo cáo chính trị của Ban Chấp hành 

Huyện đoàn về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-

2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027;  

Kính thưa Đại hội! 

Đảng ta đã khẳng định "Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh 

là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước 

một bước"; với vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực 

lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, việc xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh và 

tham gia công tác xây dựng Đảng vừa là tất yếu khách quan, vừa là nhiệm vụ 

then chốt của Đoàn. Việc phát triển đảng viên từ đoàn viên, thanh niên giữ một 

vai trò hết sức quan trọng nhằm tăng thêm nguồn lực cho Đảng. Đây là cầu nối 

đảm bảo cho sự phát triển của Đảng cũng như sự bền vững của tổ chức Đoàn. 

Kính thưa Đại hội! 

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ và đặc biệt được sự quan 

tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy, các cấp lãnh đạo; trong nhiệm kỳ qua, 

công tác Đoàn và phong trào đoàn thanh niên trường học có nhiều chuyển biến 

tích cực và khởi sắc trên các mặt công tác. Công tác tuyên truyền giáo dục được 

triển khai tích cực với nội dung thiết thực góp phần nâng cao nhận thức chính 

trị, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, giáo dục lối sống, nếp sống trong 

đoàn viên, thanh niên, học sinh. Phong trào hành động cách mạng, phong 

trào "sáng tạo trẻ", phong trào tình nguyện… được triển khai đồng bộ, có hiệu 
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quả, thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần nâng cao chất lượng sinh 

hoạt Đoàn. Công tác phát triển đảng viên mới và thực hiện cuộc vận động “Đoàn 

viên phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” được triển khai 

hiệu quả. Chất lượng đảng viên mới, đảng viên trẻ tuổi ngày một nâng cao, đa số 

đều được đào tạo bài bản, có năng lực, bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn 

vững vàng. 5 năm qua, Đoàn thanh niên đã giới thiệu 13 đoàn viên ưu tú cho 

Đảng xem xét kết nạp; sau khi kết nạp các đảng viên trẻ đã phát huy được vai trò 

tiên phong gương mẫu trong học tập. 

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, cũng còn một số hạn chế: 

  

Do đơn vị trường học, công việc chuyên môn nhiều song lại là những cán 

bộ, đảng viên trẻ, chưa tích lũy được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng để xử lý các 

tình huống nhanh nhạy nên đôi lúc, có những công việc chưa đáp ứng được yêu 

cầu của lãnh đạo cũng như các phong trào hoạt động của Đoàn. 

Kính thưa Đại hội! 

Tại Đại hội hôm nay thay mặt Đoàn thanh niên trường học, tôi xin đưa ra 

một số giải pháp, kiến nghị cụ thể như sau: 

Một là, tăng cường, đổi mới các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng 

cho đoàn viên thanh niên; Thường xuyên tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học 

tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; tiếp tục triển khai tốt cuộc vận động “Học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, cần cung cấp 

những thông tin chính thống tạo sự thống nhất cho cán bộ trẻ, không để thông 

tin không chính thống chi phối nhận thức và hành động của mỗi đoàn viên. 

Hai là, tiếp tục xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thật sự vững mạnh, 

trở thành bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Chăm lo xây dựng 

tổ chức Đoàn vững mạnh, làm tốt công tác bồi dưỡng niềm tin, tăng cường mối 

quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với thanh niên. 

Ba là, đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, các 

hoạt động do Đoàn cấp trên tổ chức. Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của 

thanh niên trên các lĩnh vực thông qua các phong trào, hoạt động cụ thể như: 

Phong trào “thanh niên tình nguyện”, “thắp nến tri ân”, "Hiến máu nhân 

đạo"... Thông qua các phong trào, những việc làm cụ thể để thanh niên được 

tham gia và làm cơ sở cho thanh niên phấn đấu và trưởng thành. 

Bốn là, Nâng cao trách nhiệm trong thực hiện công tác bồi dưỡng, giới 

thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận 

động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt 

Nam”, tích cực tổ chức bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, xây dựng lớp thanh 

niên “vừa hồng, vừa chuyên” tạo nguồn giới thiệu cho Đảng; thường xuyên theo 
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dõi, đánh giá ý thức, trách nhiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ 

sở phân loại đoàn viên, bình chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, 

kết nạp. 

Kính thưa Đại hội! 

Trên đây là một số ý kiến tham luận của tôi để làm rõ hơn những kết quả 

đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và mạnh dạn đề xuất một số ý kiến. Kính 

mong Đại hội và các cấp lãnh đạo tiếp tục quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho 

công tác thanh niên và các đảng viên trẻ để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 

được giao. 

Trước khi dứt lời, thay mặt Đoàn thanh niên trường học, tôi xin gửi đến 

các vị đại biểu khách quý và Đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt; 

chúc Đại hội thành công rực rỡ. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

 


