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Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 

----------- 
 

Căn cứ Công văn số 1683-CV/TĐTN-VP ngày 19/9/2022 của BTV Tỉnh 

đoàn về việc định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Giồng Riềng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-

2027. Ban Chấp hành Huyện đoàn đề ra chương trình công tác Đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi năm 2023, cụ thể như sau: 

I. CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC NĂM 2023 

“Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn" 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

- Triển khai, tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Nghị quyết 

Đại hội Đoàn các cấp; Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đoàn huyện Giồng Riềng lần thứ XII. 

- Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn 

hóa, nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy khát vọng cho thanh niên. Tăng cường 

nắm bắt tình hình và kịp thời định hướng tư tưởng cho thanh niên, tham gia đấu 

tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. 

- Tiếp tục triển khai phổ biến Luật Thanh niên 2020, Chiến lược phát triển 

thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. 

- Triển khai các phong trào, chương trình, hoạt động truyền cảm hứng, cổ vũ, 

động viên thanh niên nâng cao tinh thần tự học tập, sáng tạo; phát huy vai trò của 

thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số vào thực tiễn cuộc 

sống; thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên. 

- Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ 

Đoàn các cấp; Chỉ đạo, định hướng, củng cố hệ thống tổ chức Hội, Đội các cấp. 

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN 

1. Trong công tác tuyên truyền, giáo dục:  

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện, Kế 



 

 

hoạch hành động của Đoàn thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 

nhiệm kỳ 2020-2025 trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.  

- Thực hiện Kế hoạch số 321-KH/TWĐTN-BTG ngày 20/10/2020 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đoàn về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng, giai đoạn 2020 - 2025. Đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận 

số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Tăng cường tổ chức các hoạt động bằng hình thức trực tuyến. Đổi mới việc 

nắm bắt tình hình và kịp thời định hướng tư tưởng cho thanh niên, trên không gian 

mạng, tiếp tục khai thác và phát huy hiệu quả thông tin, tuyên truyền thông qua 

website Tuoitregiongrieng.com, trang mạng Tuổi trẻ Giồng Riềng, trang mạng của 

các cấp bộ Đoàn, Hội và các trang cá nhân của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. 

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện 

đẹp” trên mạng xã hội. 

- Tổ chức các chương trình, hoạt động có tính giáo dục nhân dịp các sự kiện 

chính trị, các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của Đoàn, Hội, Đội.  Triển khai 

các giải pháp cụ thể hóa cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt 

Nam thời kỳ mới” phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên. Tổ chức các 

nội dung, hoạt động giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 

dân tộc.  

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên 2020. Tổ chức 

triển khai, thực hiện các quy định của Luật Thanh niên 2020, Chiến lược phát triển 

thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và các luật khác liên quan tới thanh 

thiếu nhi, đặc biệt là Luật An ninh mạng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến 

pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống dịch bệnh trong thanh thiếu nhi. 

Trọng tâm là tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, tuyên truyền an toàn giao 

thông, phòng chống ma túy. 

2. Trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng 

 - Tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần xung kích, tình nguyện đăng ký, 

đảm nhận các công trình, phần việc của thanh niên chào mừng thành công Đại hội 

Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn tỉnh Kiên Giang lần thứ XI. Đẩy mạnh các hoạt động 

xã hội hóa, các hoạt động gây quỹ để tăng cường nguồn lực cho các hoạt động tình 

nguyện; chú trọng thực hiện các công trình, phần việc của thanh niên gắn với nhu 

cầu thiết thực của đời sống xã hội tại địa phương, đơn vị.  

- Triển khai xây dựng mô hình “Tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - 

Văn minh - An toàn”, thành lập và duy trì thường xuyên hoạt động của các đội hình 

thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị, ứng phó 



 

 

với biến đối khí hậu. Tiếp tục duy trì và xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường 

có hiệu quả như mô hình hoạt động của “Câu lạc bộ họa sỹ xanh”, “Đổi rác thải lấy 

gạo”, “Đổi rác lấy dụng cụ học tập”,…  

- Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao 

thông”. Tăng cường truyền thông, thực hiện mô hình sinh hoạt dưới cờ chủ đề 

“Lái xe văn hóa, ứng xử văn minh”, tiếp tục nhân rộng và duy trì có hiệu quả mô 

hình “Đậu xe trật tự - Đón con an toàn”.  

- Chú trọng các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ tạo 

môi trường cho đoàn viên, thanh niên tham gia, nhất là trong các  hoạt động cao 

điểm như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, các hoạt động 

phòng chống dịch bệnh, thiên tai.... Tiên phong trong ứng dụng chuyển đổi số 

phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân và thanh niên thông qua trang TTNGR 

nhằm quảng bá, kinh doanh các sản phẩm địa phương, của Đoàn, Hội, Đội để gây 

quỹ hỗ trợ học sinh vượt khó học tốt. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa, các hoạt 

động gây quỹ để tăng cường nguồn lực cho các hoạt động tình nguyện gắn với các 

hoạt động sinh xã hội. 

 - Phối hợp tổ chức các cuộc thi sáng tạo thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và 

ứng dụng công nghệ thông tin để giới thiệu các sản phẩm chất lượng với xã hội. 

Thiết lập các mô hình hỗ trợ, tư vấn học tập, nghiên cứu khoa học cho đoàn viên 

thanh niên. Đảm bảo thực hiện đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ về số lượng ý tưởng, sáng kiến 

đoàn viên, thanh niên đề xuất. 

- Xây dựng và triển khai Cuộc vận động Nghĩa tình biên giới, biển đảo giai 

đoạn mới. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng “Hành trình vì biển đảo quê 

hương” và các hoạt động thăm hỏi, chăm sóc, giúp đỡ gia đình, thân nhân cán bộ, 

chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, biển đảo. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Chiến lược bảo 

vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của các 

đội thanh niên xung kích, đội thanh niên tự quản, tổ tuần tra thanh niên ở cơ sở. 

3. Triển khai các chƣơng trình đồng hành với thanh niên 

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động thúc đẩy việc nâng cao khả năng nghiên 

cứu khoa học, trình độ chuyên môn, tay nghề, khả năng thực hành ngoại ngữ, đặc 

biệt là tiếng Anh cho thanh thiếu nhi; nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho giáo 

viên, giảng viên trẻ thông qua các hội thi, sinh hoạt câu lạc bộ ngoại ngữ... 

- Đổi mới hình thức, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thẩm định 

tiêu chí xét chọn các danh hiệu, điều chỉnh một số tiêu chí và hình thức vinh danh  

“Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt''’. Chú trọng phát huy các gương điển 

hình sau tuyên dương. 

- Đẩy mạnh xây dựng các mô hình giúp nhau làm kinh tế có hiệu quả như tổ 

hợp tác thanh niên, câu lạc bộ việc làm thanh niên... Kịp thời tuyên dương, tôn vinh 



 

 

thanh niên có thành tích xuất sắc trong hướng nghiệp, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát 

triển kinh tế. 

- Tìm kiếm, phát triển và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh 

niên vào thực tiễn. Tập trung các giải pháp hỗ trợ xây dựng các kênh tiêu thụ sản 

phẩm khởi nghiệp; xây dựng các mô hình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phù hợp 

với địa phương. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ thanh niên nông thôn triển khai 

chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”.  

- Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực của cán bộ Đoàn làm công tác quản 

lý hỗ trợ vốn vay và cán bộ Đoàn tham gia các tổ tiết kiệm vay vốn. Tăng cường 

phối hợp, huy động các nguồn lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.  

- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên 

đăc biệt là thanh niên dân tộc thiếu số, thanh niên vùng sâu, vùng xa. Phát huy tốt 

chức năng, nhiệm vụ của các thiết chế văn hóa trong và ngoài Đoàn quản lý. Triển 

khai chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” gắn với cuộc vận động “Mỗi 

thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”. 

4. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo 

vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng 

- Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn các 

cấp trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo 

dục thiếu niên, nhi đồng. 

- Đổi mới các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống cho 

thiếu nhi; triển khai sâu rộng, đổi mới phương thức sinh hoạt chuyên đề “Mỗi tuần 

một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tâm gương sáng”. Tiếp tục triển khai 

phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Triển khai 

hiệu quả chương trình “Rèn luyện đội viên” gắn với nâng cao năng lực số cho các 

em thiếu nhi thông qua ứng dụng “Em làm việc tốt”. Triển khai đồng bộ, toàn diện 

và có hiệu quả cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu” chú trọng chăm lo cho thiếu 

nhi có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tăng 

cường tổ chức các hoạt động vui chơi, sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu thực tế của thiếu 

nhi. Triển khai hiệu quả hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm 

sáng tạo cho thiếu nhi giai đoạn 2021 – 2030. 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Luật Trẻ em, trọng tâm là nâng cao 

nâng lực của Đoàn, Đội các cấp trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức đại diện tiếng 

nói, nguyện vọng của trẻ em. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành 

xã hội cho thiếu nhi, đặc biệt là kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương 

tích, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, nâng cao kỹ năng thoát hiểm, tự bảo vệ 

của trẻ em. 



 

 

- Nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy, hoạt động của Nhà Thiếu nhi huyện. 

Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách cho giáo viên làm 

tổng phụ trách Đội trong các cơ sở giáo dục công lập. 

5. Công tác quốc tế thanh niên 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên cung cấp các thông 

tin về tình hình Biển Đông, tình hình khu vực và thế giới cho thanh thiếu nhi. Đổi 

mới các hình thức tuyên truyền đối ngoại phù hợp với đối tượng thanh thiếu nhi: 

infographic, motiongraphic, clip ngắn,… 

- Tạo môi trường học tập, phát huy trình độ tin học, ngoại ngữ của đoàn viên 

thanh niên. Tổ chức các câu lạc bộ ngoại ngữ, kỹ năng tại các cấp bộ Đoàn, Hội. 

Phối hợp tổ chức các hình thức thúc đẩy việc học ngoại ngữ trên không gian mạng 

cho thanh thiếu nhi.  

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

niên 

- Quan tâm, luân chuyển cán bộ Đoàn quá tuổi theo Quy chế cán bộ Đoàn 

đảm bảo phù hợp với năng lực, vị trí việc làm. 

- Thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ học tập lý luận chính trị, rèn 

luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn các cấp. Thực hiện nghiêm túc 

chủ trương “1+1” và “1+2” của Trung ương Đoàn. Tạo điều kiện cho đội ngũ cán 

bộ Đoàn các cấp tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ 

về chính trị, chuyên môn, kiến thức. 

- Các cấp bộ Đoàn sử dụng đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu đoàn viên trên 

phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên. 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình "Rèn luyện đoàn viên ”. Tổ chức 

sinh hoạt chi đoàn thông qua mô hình sinh hoạt cho thiếu nhi địa bàn dân cư gắn 

với sinh hoạt chi đoàn ấp, khu phố và mô hình Hội cựu chiến binh làm bí thư chi 

đoàn. Tiếp tục thành lập các chi đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, chi đoàn 

khu nhà trọ.... Xây dụng Đoàn cơ sở “3 chủ động”. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra Đoàn các cấp, thường 

xuyên giám sát theo chuyên đề đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, các 

chương trình công tác của Ban Thưòng vụ, Ban Chấp hành Đoàn đã đề ra. 

- Tập trung triển khai các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức đoàn kết, 

tập hợp thanh niên, đặc biệt trên không gian mạng. Tập trung theo dõi, nắm bắt số 

lượng đoàn viên, hội viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị. Phát triển các câu lạc 

bộ, tổ, đội, nhóm theo ngành nghề, sở thích tại các địa bàn chưa có cơ sở Đoàn, Hội 

phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn. 

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



 

 

- Quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban 

Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính 

trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và 

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII ngày 22/10/2018 về "Tăng 

cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai 

trái, thù địch trong tình hình mới” trong các cấp bộ Đoàn. 

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phòng chống tham nhũng, lãng phí, 

phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống, "tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa ” trong 

nội bộ với hình thức phù hợp. 

- Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên 

Đảng Cộng sản Việt Nam”, phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo 

nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết 

nạp. Chú trọng việc đánh giá chất lượng đoàn viên sau khi kết nạp. 

- Tham gia tích cực vào hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham vấn 

chính sách và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. 

8. Công tác tham mƣu, phối hợp, chỉ đạo 

- Các cấp bộ Đoàn tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn 

các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Giồng Riềng, lần thứ XII, nhiệm kỳ 

2022 - 2027. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong chỉ đạo, điều hành 

của hệ thống Đoàn; chuyển đổi số trong hoạt động của Đoàn, Hội, Đội. 

- Đổi mới chế độ thông tin, báo cáo đảm bảo nhanh, chính xác, giảm tải số 

lượng văn bản. 

- Phối hợp và triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp liên tịch với 

các ngành, mở rộng phạm vi, đối tượng hợp tác để tạo nguồn lực cho các hoạt động 

của Đoàn. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Đoàn.  

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CẤP HUYỆN DỰ KIẾN TỔ 

CHỨC TRONG NĂM 2023 

1. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày học sinh, sinh viên 9/1 (tháng 1). 

2. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân gắn với chương trình 

“Vòng tay yêu thương” gây quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn lần thứ XIII 

năm 2023 (Tháng 1). 

3. Tổ chức họp mặt, đối thoại giữa đoàn viên, thanh niên với Thường trực 

Huyện ủy, UBND huyện (tháng 1). 

4. Phối hợp tổ chức Hội trại tòng quân huyện Giồng Riềng (tháng 2-3). 



 

 

5. Tổ chức lễ ra quân thực hiện các hoạt động “Tháng Thanh niên” gắn với 

các hoạt động nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/03/1931 – 26/03/2023). (tháng 3). 

6. Tổ chức Hội thi bước nhảy tuổi trẻ online. (Tháng 3). 

7. Tổ chức về nguồn gắn với hành trình biển đảo quê hương (tháng 4). Và 

Hội thi tuyên truyền nghị quyết đại hội Đoàn các cấp. 

8. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm hoạt động kỷ niệm 112 năm ngày Bác Hồ 

ra đi tìm đường cứu nước và 82 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 

(tháng 5).  

9. Tổ chức hành trình khởi nghiệp, tham quan học tập mô hình kinh tế có 

hiệu quả (tháng 6) 

10. Tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chương trình tiếp sức 

mùa thi, chiến dịch hoa phượng đỏ (tháng 6, 7 ,8).  

11. Tổ chức ngày hội tái chế rác thải nhựa (tháng 7). 

12. Tổ chức lớp tập huấn công tác Đoàn, Hội ấp, khu phố (tháng 9). 

13. Tổ chức các hoạt động tết Trung thu (tháng 10). 

14. Tham gia và tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 63 năm Ngày hy sinh 

AHLLVT Mai Thị Nương (tháng 10). 

15. Chỉ đạo tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Hội LHTN 

Việt Nam 15/10 (tháng 10).  

16. Tổ chức các hoạt động tết quân dân năm 2024 (Cả năm) 

17. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp (Cả năm) 

18. Tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

(Thường xuyên). 

19. Tham gia và tổ chức các hoạt động khác theo sự chỉ đạo của cấp trên. 

Trên đây là Chương trình công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2023./. 

Nơi nhận:                                                          
- VP. Tỉnh đoàn (b/c);                                                

- TT. Huyện ủy (b/c);                                                

- Ban Dân vận, VP HU (b/c);                                                     

- UVBCH Huyện đoàn;                                        

- Các CS Đoàn trực thuộc;  

- Lưu VP.     

  

TM. BAN THƢỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN 

               BÍ THƯ  

 
               Phan Thị Ngọc Cẩm 


