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CHƢƠNG TRÌNH 
Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 

 

Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; tiếp tục triển khai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Căn cứ Chương trình 

công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023 của BCH Tỉnh Đoàn Thanh Hóa; 

Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 20/12/2022 của BCH Đảng bộ huyện về 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Chương trình hoạt động toàn khóa của 

BCH Huyện Đoàn khóa XXVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. BCH Huyện Đoàn xây 

dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023, cụ thể như sau:   

I. CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC NĂM 

“ Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn” 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. 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 toàn huyện lần thứ XXVI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần 

thứ XIX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

2. Tăng cư ng giáo dục chính trị tư tư ng, truyền thống văn hóa, lịch s  

cách mạng, n ng cao bản l nh chính trị, nhiệt huyết, khát vọng vươn lên cho 

thanh thiếu nhi  Tiếp tục thực hiện cuộc vận động  Xây   ng h nh  nh   p     

th nh ni n Th nh     trong th i    m i  g n với cuộc vận động  Xây   ng 

h nh m u gi  tr  th nh ni n  i t N m th i    m i   

3. Triển khai cụ thể hóa các chỉ tiêu, chương trình trọng t m, nhiệm vụ giải 

pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2022 - 2027  Rà soát 

thực hiện k  kết chương trình phối h p với UBND huyện và các ban, phòng, 

ngành, đoàn thể cấp huyện  Tiếp tục triển khai phổ biến Luật Thanh niên 2020  

4. Phát huy vai trò của thanh niên trong hư ng ứng tham gia các hoạt 

động chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực ti n cuộc sống 

và n ng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi  Triển khai các phong trào, chương 

trình, hoạt động truyền cảm hứng, cổ vũ, động viên thanh niên n ng cao tinh 

thần tự học tập, sáng tạo; th c đ y, h  tr  các hoạt động kh i nghiệp, lập nghiệp, 

phát triển kinh tế của thanh niên  

5. Tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của Đoàn, trọng 

t m là   y dựng tổ chức Đoàn v ng mạnh; ch  trọng ứng dụng công nghệ thông 
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tin trong công tác chỉ đạo, điều hành  Quan t m công tác phát triển đảng trong 

đoàn viên thanh niên. 

6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên nhi 

đồng; các giải pháp về   y dựng mới điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi; tổ 

chức hoạt động hè cho thiếu nhi  Thực hiện tốt vai trò đại diện tiếng nói nguyện 

vọng của trẻ em  

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN 

1. 100  cán bộ Đoàn, đoàn viên và trên 90  thanh niên đư c học tập, 

quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết 

Đại hội Đoàn toàn huyện lần thứ XXVI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần 

thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 

2027; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước  

2. Huy động trên 30.000 lư t đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt 

động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức  Đảm nhận thực hiện ít nhất 03 

công trình thanh niên cấp huyện; 100  Đoàn các  ã, thị trấn đảm nhận ít nhất 

03 công trình và 05 phần việc thanh niên chung tay   y dựng nông thôn mới 

n ng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh g n với các tiêu chí phư ng  

3. 100  cơ s  Đoàn tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc 

gia; 100  cán bộ Đoàn chủ chốt đư c tập huấn các kỹ năng số cơ bản  Trên 

60  thanh thiếu nhi đư c tiếp cận các hoạt động n ng cao năng lực số; tối thiểu 

có 30  thanh niên s  dụng dịch vụ công trực tuyến, 50  thanh niên s  dụng tài 

khoản thanh toán điện t .  

4. Có ít nhất 20   tư ng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên đư c tổ chức 

Đoàn h  tr  triển khai, hiện thực hóa; từ 1-2 dự án kh i nghiệp sáng tạo của 

thanh niên đư c h  tr   

5. M i thanh niên tham gia trồng và chăm sóc ít nhất 01 c y  anh  Toàn 

huyện trồng mới ít nhất 10 000 c y  anh  

6. Có trên 4 000 đoàn viên, thanh niên đư c tư vấn, hướng nghiệp, trong 

đó tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho ít nhất 2 000 đoàn viên, thanh niên  

Vận động thành lập ít nhất 20 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ  

7. 100  Đoàn  ã, thị trấn có hoạt động h  tr , gi p đỡ thiếu nhi có hoàn 

cảnh khó khăn; toàn huyện gi p đỡ, h  tr  trên 1 000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó 

khăn  100  Đoàn  ã, thị trấn   y dựng mới hoặc cải tạo ít nhất 01 điểm sinh 

hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; toàn huyện   y mới ít nhất 10 khu vui chơi 

cho thiếu nhi  100  Đoàn các  ã, thị trấn tổ chức các hoạt động hè cho thiếu 

nhi, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống tai nạn đuối 

nước,   m hại cho thiếu nhi  
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8. Có ít nhất 10 000 lư t thanh thiếu nhi đư c tham gia, thụ hư ng các 

hoạt động n ng cao năng lực Tiếng Anh và hội nhập quốc tế   

9. Kết nạp trên 2 000 đoàn viên mới, tỷ lệ đoàn kết tập h p thanh niên đạt 

từ 80  tr  lên  Trên 95  cơ s  Đoàn  ếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ tr  lên, 

không có cơ s  Đoàn  ếp loại không hoàn thành nhiệm vụ  Trên 90% đoàn viên 

 ếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ tr  lên 

10. 100  cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt trên địa bàn huyện đư c bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ  

11. Có trên 500 đoàn viên ưu t  đư c giới thiệu cho Đảng  em  ét kết 

nạp; tỷ lệ đảng viên mới đư c kết nạp từ đoàn viên ưu t  trên tổng số đảng viên 

mới đư c kết nạp trong cả huyện đạt trên 80     

12. Vận động thành lập mới ít nhất 02 tổ chức Đoàn - Hội trong các doanh nghiệp  

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG LỚN CẤP HUYỆN 

- Tổ chức các hoạt động chăm lo, h  tr  thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó 

khăn nh n dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; các hoạt động  Tuổi trẻ hư ng 

về qu  hương ; giao lưu, thăm hỏi, tặng quà thanh niên lên đư ng nhập ngũ năm 

2023 (Tháng 01/2023) 

- Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023 (Tháng 3/2023) 

- Giao lưu TDTT, nhảy d n vũ Đoàn khối trư ng THPT, TT GDNN-

GDTX (Tháng 3/2023) 

- Hội thao cán bộ Đoàn khối trực thuộc (Tháng 3/2023) 

- Ngày hội việc làm  Th nh ni n Thọ Xuân  hởi nghi p, lập nghi p  năm 

2023 (Tháng 3/2023) 

- Tọa đàm kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1931 - 26/3/2023) (Tháng 3/2023) 

- Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn - Đội năm 2023 (Tháng 4/2023) 

- Tham gia Hội thi cán bộ Đoàn giỏi cấp tỉnh năm 2023 (Tháng 5/2023) 

- Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo l i Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng 

đồng năm 2023 (Tháng 5/2023) 

- Tổ chức Chiến dịch  Th nh ni n t nh nguy n hè  năm 2023; Chiến dịch 

tình nguyện   o  phượng  ỏ  năm học 2022 - 2023 khối THPT; Chiến dịch 

 K  nghỉ hồng  năm 2023 khối cơ quan, đơn vị trực thuộc (Tháng 6 - 8/2023). 

- Giải bóng đá thanh niên huyện Thọ Xu n lần thứ nhất năm 2023 (Tháng 

6-8/2023) 

- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, th p nến tri  n nh n dịp kỷ 

niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt s  (Tháng 7/2023) 

- Hành trình về các địa chỉ đỏ cho cán bộ Đoàn chủ chốt (Tháng 7/2023) 
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- Tổ chức Trại hè và Hội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh cấp 

huyện (Tháng 8/2023) 

- Hội nghị tổng kết Chiến dịch  Th nh ni n t nh nguy n hè  năm 2023 

(Tháng 9/2023) 

- Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội - Hội CTĐ trư ng học năm học 

2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 (Tháng 9/2023) 

- Tập huấn nghiệp vụ công tác Đội năm 2023 (Tháng 9/2023) 

- Triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN cấp cơ s  tiến tới Đại hội 

Hội LHTN huyện Thọ Xu n lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Tháng 11/2023) 

- Triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn khối trực thuộc, nhiệm kỳ 

2024 - 2027 (Tháng 11/2023) 

V. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục 

- Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết và chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn huyện lần thứ XXVI, Đại 

hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết 

Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Triển khai có hiệu quả cuộc thi 

trực tuyến tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIX, Đại hội 

Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Phấn đấu trong năm 2023, 100  cán bộ đoàn, trên 

90  đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đoàn 

toàn tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên ứng dụng 

Thanh niên Việt Nam  Nghiên cứu   y dựng bộ công cụ tuyên truyền trên không 

gian mạng giới thiệu các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, 

nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia học tập các 

bài học l  luận chính trị theo hình thức trực tuyến trên ứng dụng thanh niên Việt 

Nam. Thành lập và duy trì hoạt động định kỳ, đi vào chiều s u, có sản ph m cụ 

thể của các C u lạc bộ L  luận trẻ, đặc biệt là trong các cơ s  giáo dục đào tạo, 

các cơ quan nhà nước  

- Triển khai đa dạng, chuyển đổi số các hình thức thi, tìm hiểu về chủ 

ngh a Mác - Lênin, tư tư ng Hồ Chí Minh, về Đảng, Đoàn và đất nước một cách 

linh hoạt, phù h p  Tổ chức học tập chuyên đề   ọ  tập và làm theo tư tưởng, 

 ạo  ứ , phong    h  ồ Chí Minh về phong    h quần  húng,  ân  h , n u 

gương  trong cán bộ Đoàn và chuyên đề   ọ  tập và làm theo tinh thần họ  tập 

suốt   i     Ch  t  h  ồ Chí Minh  trong đoàn viên, thanh niên  Tổ chức cho 

cán bộ, đoàn viên đăng k  các nội dung học tập và làm theo tư tư ng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai mô hình  Nhật  ý  i n tử th nh ni n làm 

theo l i B     Triển khai đ t sinh hoạt chính trị với chủ đề  Nh  về B   - Lòng 

t  trong s ng hơn  trong thanh niên; sinh hoạt chi đội, liên đội với chủ đề  B   

 ồ v i thiếu nhi - Thiếu nhi Th nh     v i B    ồ  trong thiếu nhi nh n kỷ 
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niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

75 năm ngày Bác Hồ ra l i kêu gọi thi đua ái quốc  Tổ chức tuyên dương thanh 

niên tiên tiến làm theo l i Bác các cấp. 

- Thực hiện cơ chế thông tin, n m b t tình hình dư luận  ã hội định kỳ và 

khi có vấn đề phát sinh từ cơ s   Kịp th i định hướng dư luận, đấu tranh phản 

bác các thông tin tiêu cực, thông tin  uyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước của 

các thế lực thù địch trên không gian mạng. 

- Tổ chức các chương trình, hoạt động kỷ niệm 55 năm Tổng tiến công và 

nổi dậy Xu n Mậu Th n 1968, 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam, 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kỷ niệm 50 năm Ngày 

k  Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình   Việt Nam  Tổ 

chức   ành tr nh  ến          hỉ  ỏ ,   ành tr nh  ến     b o tàng , L  th p 

nến tri  n các Anh hùng liệt sỹ vào dịp 27/7. X y dựng các đội tuyên truyền viên 

trẻ tại các di tích lịch s , công trình văn hóa trọng điểm của địa phương. Xây 

dựng bản đồ số, số hóa các tài liệu, hiện vật, thông tin về các địa danh lịch s , 

địa chỉ đỏ  Định kỳ tổ chức các hội thi, liên hoan, tuyên truyền ca kh c cách 

mạng, tìm hiểu lịch s  Việt Nam trong các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội   

- Triển khai kế hoạch của Đoàn thực hiện Chương trình  Gi o  ụ  lý 

tưởng    h mạng,  ạo  ứ , lối sống văn h    ho th nh ni n, thiếu ni n, nhi 

 ồng tr n  hông gi n mạng gi i  oạn 2022 - 2030  theo Quyết định số 311/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của Hội đồng nh n d n tỉnh về phát 

triển thanh niên tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2030 và Quyết định 4873/QĐ-

UBND ngày 02/12/2021 của Chủ tịch  y ban nh n d n tỉnh Thanh Hóa về 

Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030  Tổ 

chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia đ t sinh hoạt chính trị với chủ đề: 

 Kh t vọng  ống hiến - Lẽ sống th nh ni n  do Trung ương Đoàn triển khai. 

Tiếp tục triển khai cuộc vận động  Xây   ng h nh  nh   p     th nh ni n 

Th nh     trong th i    m i  g n với cuộc vận động  Xây   ng h nh m u gi  

tr  th nh ni n  i t N m th i    m i   Duy trì và đ y mạnh thực hiện cuộc vận 

động  Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu  huy n   p . Phát triển văn hóa 

đọc trong thanh thiếu nhi  Làm tốt công tác phát hiện, tôn vinh, nh n rộng và 

phát huy các điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu   các l nh vực.  

- Đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan 

đến thanh niên và chính sách, pháp luật về thanh niên  Duy trì tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật trên các trang mạng  ã hội  Tổ chức các buổi tập huấn, 

nâng cao năng lực phổ biến giáo dục pháp luật cho các báo cáo viên, tuyên 

truyền viên  Tổ chức các hoạt động phong ph , đa dạng hư ng ứng Ngày Pháp 

luật Việt Nam  Chủ động phối h p với các ngành trong công tác h  tr , giáo 

dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, tham gia phòng chống ma tuý, tệ nạn 
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 ã hội  Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên 2020, các văn 

bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên 2020   

- Tăng cư ng ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa ưu thế của 

các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội như Zalo, 

Facebook, TikTok, Youtube, Viber... trong giáo dục thanh thiếu nhi.  X y dựng 

sản ph m truyền thông phù h p với đoàn viên, thanh thiếu nhi tại địa phương, 

đơn vị  N ng cao chất lư ng, hiệu quả của Website huyendoanthoxuan.vn, 

Facebook Đoàn Thọ Xu n, Fanpage Huyện Đoàn Thọ Xu n, công tác phối h p 

với các cơ quan báo chí và truyền thông  X y dựng các mô hình tiêu biểu và kịp 

th i biểu dương, tôn vinh các gương thanh niên tiêu biểu  

2. Triển khai các phong trào hành động cách mạng 

2.1. Phong trào Thanh niên tình nguyện 

- Thực hiện chủ trương  3 li n  ết  (liên kết lực lư ng, liên kết địa bàn, 

liên kết cộng đồng)  Triển khai kịp th i, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các đ t 

tình nguyện cao điểm; tổ chức hoạt động tình nguyện thư ng  uyên, tại ch , tình 

nguyện theo khối đối tư ng  Lựa chọn địa bàn trọng yếu thực hiện các hoạt động 

tình nguyện  

- Tình nguyện tham gia   y dựng nông thôn mới n ng cao, nông thôn mới 

kiểu mẫu: Tham gia có hiệu quả các hoạt động phát triển hạ tầng, chỉnh trang 

khu vực nông thôn theo hướng văn minh,  anh, sạch, đ p, bảo tồn và gi  gìn 

phong tục, tập quán tốt đ p, văn hóa đặc trưng của các d n tộc, khu vực nông 

thôn, các địa phương trên địa bàn huyện  Đăng k  đảm nhận và triển khai các 

hoạt động tham gia   y dựng nông thôn mới n ng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

Triển khai hiệu quả các tổ chuyển đổi số cộng đồng để h  tr  chuyển đổi số cho 

ngư i d n ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản  uất nông nghiệp; 

  y dựng các mô hình sản  uất nông nghiệp sạch, sản  uất theo hướng h u cơ, 

sản ph m OCOP, h  tr  thanh niên nông thôn thoát nghèo bền v ng   

- Tình nguyện tham gia   y dựng đô thị văn minh: Thành lập và nh n rộng 

các đội hình tình nguyện tham gia tuyên truyền   y dựng nếp sống văn minh, ứng 

   văn hóa, bảo vệ môi trư ng, đảm bảo trật tự an toàn  ã hội trên địa bàn đô thị  

Nh n rộng và n ng cấp các mô hình  Tuyến  ư ng  iểu m u X nh - Sạ h - Đ p - 

An toàn -  ăn minh ,  Cột  i n nở ho  ,  Đư ng tr nh bí h họ  , Biến điểm 

ch n rác thành vư n hoa  Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề nghiên cứu đề 

 uất các giải pháp ứng dụng công nghệ số trong quản l  và vận hành đô thị thông 

minh, giao thông thông minh; kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng   , văn hóa  ếp 

hàng nơi công cộng cho đoàn viên, thanh niên. Vận động ngư i d n và các hộ 

kinh doanh không lấn chiếm lòng, lề đư ng; không để  e sai quy định  

- Tình nguyện tham gia bảo vệ môi trư ng, ứng phó với biến đổi khí hậu: 

Thành lập và nh n rộng các đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trư ng; 
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các đội hình thanh niên tình nguyện kết h p hướng dẫn du lịch, văn hoá và nh c 

nh  hành vi vi phạm vệ sinh, môi trư ng, giao thông, văn hoá ứng    nơi công 

cộng  Tiếp tục triển khai chương trình “   một  i t N m x nh ,  Chống r   th i 

nh   , "Th  h thứ   ể th y  ổi",   ành tr nh thứ h i     lốp xe ; X y dựng, 

nh n rộng các mô hình hiệu quả trong tham gia bảo vệ môi trư ng, ứng phó với 

biến đổi khí hậu như: Ch , khu dân cư, trư ng học không rác thải nhựa... Thành 

lập và vận hành các điểm thu gom, tái chế và    l  rác thải trên địa bàn d n cư, 

trư ng học, cơ quan, công s   

- Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Triển khai 

hiệu quả cuộc vận động  Th nh ni n v i văn h   gi o thông , các đội hình 

chuyên, đội hình phản ứng nhanh gi  gìn trật tự an toàn giao thông  Đăng k  

đảm nhận các phần việc thanh niên tham gia   y dựng kết cấu hạ tầng giao 

thông. Duy trì, kiện toàn, phát huy hiệu quả mô hình  Cổng trư ng ATGT - 

x nh , sạ h,   p , Đội thanh niên  ung kích gi  gìn trật tự an toàn giao thông  

Tổ chức các di n đàn  An toàn gi o thông -  ành  ộng     Th nh ni n , Ngày 

hội thanh niên với văn hóa giao thông  

- Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: Tổ chức các chương trình, hoạt 

động tình nguyện g n với nhu cầu của đ i sống  ã hội  Tiên phong trong ứng 

dụng chuyển đổi số phục vụ đ i sống, sinh hoạt của ngư i d n và thanh niên  

Tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia tổ công nghệ số cộng đồng, thành 

lập và triển khai các tổ công nghệ số thanh niên trong trư ng học, cơ quan, 

doanh nghiệp, các khu công nghiệp  Tăng cư ng tổ chức các hoạt động tình 

nguyện chuyên s u   vùng khó khăn  Tổ chức đội hình thanh niên phòng chống 

thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ mùa màng, tham gia giải quyết nh ng vấn đề bức 

  c, vấn đề mới phát sinh; tổ chức tốt các chương trình  Tiếp sứ  mù  thi , 

Chiến dịch   o  phượng  ỏ ,   ành quân x nh ,  K  nghỉ hồng ,  Tiếp sứ  

 ến trư ng ,  Đ m b o v  sinh  n toàn th   phẩm ,  Nhà v  sinh  ho em ; 

các hoạt động an sinh  ã hội tham gia phát triển cộng đồng, đặc biệt là h  tr  

thanh thiếu nhi yếu thế, ngư i già neo đơn, tiếp sức ngư i bệnh, chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng  . M i qu , tổ chức  Ngày thứ b y t nh nguy n  hung t y gi i 

quyết th  tụ  hành  hính  ho nhân  ân    

2.2. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo 

- Tiếp tục khuyến khích, tạo môi trư ng, cổ vũ đoàn viên thanh niên đề 

 uất các sáng kiến sáng tạo trong các l nh vực: Đổi mới phương pháp dạy và 

học; ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, kinh tế số vào lao 

động, sản  uất, kinh doanh; các sáng kiến, giải pháp tiết kiệm nguyên, nhiên, vật 

liệu, th i gian sản  uất; cải tiến, đổi mới, sáng tạo kiểu dáng, mẫu mã góp phần 

n ng cao chất lư ng, gia tăng giá trị sản ph m; đổi mới quy trình, thủ tục hành 

chính, nâng cao hiệu quả, chất lư ng công tác tham mưu, phục vụ; đề  uất sáng 

kiến,   tư ng h  tr , tư vấn ngư i d n về các chủ trương, chính sách pháp luật 
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hiện hành; đề  uất các sáng kiến, phát minh h u ích phục vụ  ã hội, n ng cao 

chất lư ng cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. 

- Thiết lập các mô hình h  tr , tư vấn học tập,   y dựng  ã hội học tập, 

n ng cao chất lư ng học tập, nghiên cứu, tập sự nghiên cứu khoa học cho đoàn 

viên thanh niên  N ng cao chất lư ng tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học 

cho thanh niên, giáo viên trẻ  Triển khai có hiệu quả cuộc thi sáng tạo thanh 

niên, thiếu niên, nhi đồng  Cập nhật tài liệu tham khảo về phương pháp tư duy 

sáng tạo, giới thiệu các giải pháp sáng tạo trong học tập  

- Tích cực, chủ động, tiên phong tham gia vào quá trình   y dựng chính 

quyền số,  ã hội số; tổ chức các hoạt động hư ng ứng Ngày chuyển đổi số quốc 

gia; phát huy vai trò thanh niên trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, vận 

động đoàn viên thanh niên đăng k , kích hoạt  Tài  hoàn   nh   nh  i n tử mứ  

 ộ 2  để thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và 

cổng dịch vụ công của tỉnh  Tiếp tục duy trì, tổ chức các đội hình thanh niên tình 

nguyện tập huấn chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin cho ngư i d n  

Phát triển các c u lạc bộ, các cuộc thi, ngày hội, sinh hoạt đội, nhóm về công 

nghệ số, chuyển đổi số; tổ chức các chương trình, di n đàn… thực hành, công 

nghệ số trong thanh thiếu nhi   

- Tích cực chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội; phối h p đ y 

mạnh các hoạt động h  tr  tư vấn đăng k  bảo hộ các quyền liên quan đến s  

h u trí tuệ cho các sản ph m sáng tạo, sáng chế của thanh niên; phối h p với các 

tổ chức, cá nh n, doanh nghiệp nhằm gi p thanh niên đưa các sáng kiến, phát 

minh, sáng chế ứng dụng vào thực tế  Tổ chức các hoạt động n ng cao năng lực 

công nghệ, thông tin cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp  Tuyên truyền, phổ cập 

kỹ năng số, kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho thanh niên  

2.3. Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc 

- Đ y mạnh tuyên truyền, n ng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, 

thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, chiến lư c bảo vệ 

Tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên đăng 

k  khám tuyển ngh a vụ qu n sự; phối h p với các cơ quan chức năng tổ chức 

các hoạt động ti n t n binh và đón thanh niên hoàn thành ngh a vụ qu n sự tr  

về địa phương  Tiếp tục tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho 

đoàn viên thanh niên hoàn thành ngh a vụ qu n sự tr  về địa phương  

- Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào  Tuổi trẻ Công  n nhân  ân 

Th nh     họ  tập, th   hi n 6  iều B    ồ  ạy . Phát huy vai trò của thanh 

niên lực lư ng vũ trang tham gia   y dựng nông thôn mới,   y dựng đô thị văn 

minh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phòng chống thiên tai, bão lũ, dịch 

bệnh và tham gia các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế -  ã hội tại địa phương  
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- Tiếp tục đ y mạnh cuộc vận động  Nghĩ  t nh Bi n gi i -   i   o ,     

biển   o qu  hương ,  Th ng b  bi n gi i  và các hoạt động thăm hỏi, chăm 

sóc, gi p đỡ gia đình, th n nh n cán bộ, chiến s  đang công tác nơi biên giới, hải 

đảo  Phối h p với các ngành trong công tác giáo dục, gi p đỡ, cảm hóa thanh 

thiếu niên chậm tiến trên địa bàn d n cư  

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

3.1. Chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập 

- Tuyên truyền, cổ vũ, khuyến khích thanh niên tự học tập, học tập suốt 

đ i và phát huy tinh thần hiếu học  Tổ chức các hoạt động h  tr , khuyến khích 

đoàn viên, thanh niên thi đua học tập; phát triển các c u lạc bộ học thuật phù 

h p với từng đối tư ng thanh niên, trong đó, quan t m tổ chức các hoạt động 

phù h p với đối tư ng thanh niên yếu thế, khuyết tật  

- Tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các phong trào   ọ  sinh 3 tốt ; 

ch  trọng việc tuyên dương, tuyên truyền điển hình tiên tiến, kết nối và phát huy 

sau tuyên dương các tấm gương học sinh, giáo viên trẻ trong học tập, rèn luyện, 

nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện và tham gia công tác  ã hội, đư c 

trao tặng các danh hiệu, giải thư ng của Đoàn, Hội  

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động tiếp sức đến trư ng; nh n 

rộng các mô hình, hoạt động h  tr  học sinh, giáo viên trẻ học tập, nghiên cứu 

khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào giảng dạy và học 

tập; n ng cao năng lực ngoại ng  cho thanh thiếu niên   

- Tổ chức các hoạt động h  tr  học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trư ng  

Phát triển các quỹ, học bổng, giải thư ng về học tập, nghiên cứu khoa học; khuyến 

khích, biểu dương, tôn vinh thanh niên, học sinh có thành tích trong học tập  

- Tăng cư ng tuyên truyền, thông tin các chính sách, pháp luật về giáo 

dục đào tạo cho thanh niên trên hệ thống thông tin điện t  của Đoàn. Phát huy 

vai trò của thanh niên tham gia   y dựng, giám sát chính sách, pháp luật về giáo 

dục, đào tạo  Đề  uất với cơ quan có th m quyền các cơ chế, chính sách phù h p 

h  tr  thanh niên trong học tập  

3.2. Chương trình đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp 

- X y dựng, tạo môi trư ng cho thanh niên kh i nghiệp, lập nghiệp thông 

qua các hình thức thông tin, truyền thông, kết nối, tư vấn, hướng dẫn thanh niên, 

gi p thanh niên có nhận thức đ ng về lao động và nghề nghiệp, định hướng 

nghề và chọn nghề phù h p với khả năng  N ng cao nhận thức trách nhiệm của 

Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên các cấp trong nhiệm vụ đồng hành 

với thanh niên kh i nghiệp, lập nghiệp  Thư ng  uyên tổ chức tập huấn nâng 

cao năng lực, kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho đội ngũ cán bộ làm công tác 

hướng nghiệp  Triển khai có hiệu quả Cuộc thi  Ý tưởng  hởi nghi p trong  oàn 

vi n th nh ni n tỉnh Th nh     . 
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- Phối h p với UBND huyện tổ chức các hoạt động kh i nghiệp cho thanh 

niên như: Ngày hội việc làm  Th nh ni n Thọ Xuân  hởi nghi p, lập nghi p , 

tổ chức cho thanh niên phát triển kinh tế gặp gỡ đối thoại với lãnh đạo huyện; tư 

vấn, h  tr  thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên kh i nghiệp, lập nghiệp; 

phối h p với Phòng KT-HT h  tr  ĐVTN về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh 

nghiệp do thanh niên làm chủ    

- Tổ chức tốt các hoạt động tư vấn hướng nghiệp trong các trư ng THPT, 

Trung tâm GDNN-GDTX  Tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, h  tr , giới thiệu 

việc làm cho thanh niên  H  tr  và nh n rộng mô hình phát triển kinh tế tập thể 

trong thanh niên, c u lạc bộ thanh niên làm kinh tế; mô hình  Bí thư  hi  oàn 

ti n phong  hởi nghi p . Tham gia triển khai hiệu quả chương trình  Mỗi xã 

một s n phẩm , h  tr    y dựng, phát triển sản ph m OCOP, kết nối đầu ra sản 

ph m gi p thanh niên; duy trì có hiệu quả c a hàng trưng bày, giới thiệu sản 

ph m OCOP trên địa bàn huyện  

- Tích cực, phối h p tham mưu đề  uất các chính sách h  tr  thanh niên 

kh i nghiệp, lập nghiệp; phối h p với Ng n hàng Chính sách  ã hội huyện triển 

khai có hiệu các nguồn vốn vay h  tr  thanh niên kh i nghiệp  

3.3. Chương trình đồng hành với thanh niên rèn luyện kỹ năng trong 

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

- X y dựng mô hình hoạt động, cung cấp thông tin, kiến thức, giới thiệu, 

kết nối thanh niên với các hoạt động nghệ thuật, thể dục thể thao, vui chơi, giải 

trí lành mạnh; hoạt động sáng tạo tính văn hóa, thể dục thể thao, gi  gìn, phát 

huy giá trị văn hóa d n tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nh n loại  Quan t m bồi 

dưỡng, phát huy, chăm lo cho nguồn nh n lực trẻ, tài năng trẻ trong l nh vực thể 

dục thể thao, văn hóa nghệ thuật. 

- Duy trì và nh n rộng các c u lạc bộ, đội, nhóm thực hành, hội thi, hội 

di n, các chương trình giáo dục trải nghiệm, ngoại khóa, c u lạc bộ văn hoá 

nghệ thuật, liên hoan văn nghệ, hội di n, s n chơi cuối tuần  Đổi mới, đa dạng 

hóa các hình thức giới thiệu, phổ biến các tác ph m văn hóa nghệ thuật có giá trị 

nh n văn cao để định hướng giáo dục thanh niên.  

- Tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa cách thức tuyên truyền nhằm n ng cao 

nhận thức, kiến thức về kỹ năng trong cuộc sống cho thanh niên  Tập trung vào 

các nhóm kỹ năng đư c đoàn viên, thanh niên quan t m: giáo dục kỹ năng giao 

tiếp, ứng   , giải quyết vấn đề, phản biện, làm việc nhóm, kỹ năng s  dụng 

ngoại ng , tin học, công nghệ số, kỹ năng hội nhập  .  

- Tập trung tổ chức các hoạt động n ng cao năng lực số cho thanh thiếu 

nhi theo các nhóm: Năng lực s  dụng thiết bị, phần mềm; năng lực khai thác d  

liệu, thông tin; năng lực giao tiếp, h p tác; năng lực học tập, lao động, phát triển 

và năng lực đổi mới, sáng tạo  
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- Tăng cư ng tổ chức các hoạt động tạo thói quen tích cực rèn luyện thể 

chất, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, n ng cao nhận thức và thực hiện các 

biện pháp n ng cao tầm vóc, thể lực của thanh niên Việt Nam  Triển khai 

chương trình  Những bư    hân v   ộng  ồng  g n với cuộc vận động  Mỗi 

th nh ni n 10 000 bư    hân mỗi ngày    

- Coi trọng giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng chống   m 

hại trẻ em,   m hại n  thanh niên  Đ y mạnh đấu tranh phòng chống vi phạm 

pháp luật, tệ nạn  ã hội, ngăn chặn tác động của các ấn ph m phản động, đồi 

trụy, kích động bạo lực trong thanh niên  Tăng cư ng các hoạt động truyền 

thông, nâng cao nhận thức về tác hại của ma t y, rư u bia, thuốc lá và các chất 

kích thích; bài trừ tệ nạn  ã hội. Quan t m, chăm lo đ i sống văn hóa, tinh thần 

cho thanh niên công nh n, thanh niên d n tộc thiểu số, thanh niên có tôn giáo, 

thanh niên vùng sâu, vùng xa. 

- Tích cực tham gia giám sát và phát huy thanh niên tham gia   y dựng, 

hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, n ng cao sức khỏe cho 

thanh niên, n ng cao đ i sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên  

4. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, 

giáo dục thiếu niên, nhi đồng 

- Tiếp tục quán triệt, n ng 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  Triển khai hiệu quả chương trình  Rèn luy n  ội 

vi n ; phong trào  Thiếu nhi Th nh     thi  u  làm theo    iều B    ồ  ạy . 

Thư ng  uyên rà soát, trang bị ảnh Bác Hồ và 5 điều Bác Hồ dạy trong các 

trư ng học. Tổ chức các s n chơi, hoạt động cho đội viên lớn lớp 8,9  Tổ chức 

các hoạt động hướng nghiệp cho đội viên cấp 2, g n với chương trình trải 

nghiệm, hướng nghiệp; tạo s n chơi để khơi dậy l  tư ng sống, khát vọng vươn 

lên cho đội viên lớn, chu n bị hành trang bước vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn  

Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức tốt chương trình Thiếu nhi Việt Nam   ọ  tập tốt, rèn 

luy n  hăm  và Ngày hội  Thiếu nhi vui  hoẻ - Tiến bư   l n Đoàn   Tổ chức 

tốt các hoạt động hè cho thiếu nhi; quản l  và định hướng tốt các hoạt động giáo 

dục kỹ năng thực hành  ã hội cho thiếu nhi  

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

cho thiếu nhi  Triển khai s u rộng, đổi mới phương thức sinh hoạt chuyên đề 

 Mỗi tuần một  âu  huy n   p, một  uốn s  h h y, một tấm gương s ng   

- Đ y mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đội và phụ trách Đội  

Tích cực đổi mới, n ng cao chất lư ng bồi dưỡng, tập huấn dành cho đội ngũ 

cán bộ phụ trách Đội  Chủ động phối h p với Phòng GD&ĐT kiểm tra việc thực 

hiện chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách Đội  Ch  trọng 

củng cố, n ng cao chất lư ng hoạt động Đội trên địa bàn d n cư  
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- Triển khai hiệu quả Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa 

tham gia phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em. Ch  trọng rà soát, 

đánh giá chất lư ng và tiếp tục triển khai   y dựng mới các khu vui chơi cho 

thiếu nhi  Tiếp tục duy trì và triển khai các mô hình bền v ng, hiệu quả trong 

chăm sóc, h  tr  thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động chăm 

sóc, h  tr , n ng cao thể chất và tinh thần cho trẻ em  

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Luật Trẻ em 2016, giám sát việc 

thực hiện quyền trẻ em  Tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các chính 

sách, pháp luật có liên quan đến trẻ em; kịp th i đề  uất, kiến nghị và tham gia 

giải quyết các vấn đề  ã hội liên quan đến trẻ em tại địa phương  

5. Hoạt động đ i ngoại 

- Tuyên truyền về các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng; chủ trương 

công tác đối ngoại thanh niên nói riêng và phong trào thanh thiếu nhi nói chung  

- N ng cao nhận thức, h  tr  trang bị kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là kỹ 

năng s  dụng ngoại ng  để đoàn viên thanh niên chủ động, tích cực hội nhập 

quốc tế  Đ y mạnh công tác đoàn kết, tập h p thanh niên là con em của huyện 

đang học tập, sinh sống tại nước ngoài hướng về quê hương, đất nước   

- Tăng cư ng trao đổi, giao lưu học tập, quảng bá về con ngư i, tiềm năng 

kinh tế xã hội, du lịch của huyện, tỉnh với bạn bè trong và ngoài tỉnh. 

6. Công tác   y d ng Đoàn  m  rộng m t tr n đoàn kết, t p h p 

thanh niên; Đoàn tham gia   y d ng, bảo vệ Đảng và hệ th ng chính trị 

- Thực hiện nghiêm t c quy định về chế độ học tập l  luận chính trị, rèn 

luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn các cấp  Đ y mạnh đào tạo cán 

bộ thông qua thực ti n hoạt động phong trào. Tham mưu để cấp ủy, chính quyền 

tạo điều kiện về cơ chế và chính sách cho cán bộ Đoàn, cho hoạt động chi đoàn; 

tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, 

tập huấn n ng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, kiến thức kinh tế,  ã hội  

- X y dựng đội ngũ cán bộ có lập trư ng, bản l nh chính trị, trình độ, trí 

tuệ, tính   y dựng, trung thành, tiên phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm t c 

các chủ trương và quy định về rèn luyện, tu dưỡng đạo đức trong cán bộ, đoàn 

viên và các quy định về tiêu chu n cán bộ theo Quy chế cán bộ Đoàn  

- Tiếp tục n ng cao chất lư ng hoạt động tổ chức cơ s  đoàn trên địa bàn 

d n cư  Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn, đoàn cơ 

s  theo hướng tăng cư ng ứng dụng chuyển đổi số  Kiên trì các giải pháp   y 

dựng  Chi  oàn mạnh , Đoàn cơ s   3  h   ộng ; thực hiện hiệu quả giải pháp 

về tăng cư ng đoàn viên, thanh niên khối trư ng học về sinh hoạt tại các cơ s  

Đoàn trên địa bàn d n cư theo tinh thần chỉ đạo của công văn số 590-CV/HU, 

ngày 31/3/2022 của BTV Huyện ủy và Hướng dẫn số 48-HD/ĐTN, ngày 
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29/4/2022 của BTV Huyện Đoàn  Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế đi dự sinh 

hoạt chi đoàn của các đồng chí UV BCH Huyện Đoàn, Bí thư Đoàn cơ s   

- Thư ng  uyên kiểm tra, rà soát, n m ch c số lư ng, chất lư ng, tình 

hình di n biến của các chi đoàn (đặc biệt là chi đoàn thôn, khu phố)  Chỉ đạo 

Đoàn các  ã, thị trấn phối h p tốt với cấp ủy chi bộ kịp th i kiện toàn cán bộ chi 

đoàn khi khuyết thiếu ( hậm nhất trong 3 th ng ph i   p th i  i n toàn ngư i 

 ứng  ầu  hi  huyết thiếu)  

- Thực hiện đ ng nguyên t c, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới  

Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình  Rèn luy n  oàn vi n   Đ y mạnh 

thực hiện chủ trương  1 + 1  phù h p với tình hình mới  Triển khai thực hiện 

đồng bộ, hiệu quả phần mềm quản l  đoàn viên  Thực hiện nghiêm việc quản l  

hồ sơ, đánh giá,  ếp loại đoàn viên hàng năm  Tiến hành đánh giá chất lư ng tổ 

chức cơ s  Đoàn và đoàn viên theo đ ng quy định  Triển khai để đoàn viên đăng 

k  và đánh giá ph n loại đoàn viên thông qua ứng dụng Thanh niên Việt Nam  

- Đổi mới phương pháp, kỹ năng, quy trình công tác kiểm tra, giám sát  

Tăng cư ng tập huấn, bồi dưỡng n ng cao trình độ của đội ngũ cán bộ đoàn về 

công tác kiểm tra, giám sát  Củng cố, kiện toàn kịp th i bộ máy làm công tác 

kiểm tra, giám sát khi khuyết thiếu  Kết h p kiểm tra, giám sát thư ng  uyên với 

kiểm tra theo chuyên đề, kiểm tra đột  uất, kiểm tra dấu hiệu vi phạm  X y dựng 

chương trình kiểm tra, giám sát có trọng t m, trọng điểm,  ác định rõ về nội 

dung, phương thức, đối tư ng, l nh vực cần kiểm tra, giám sát. 

- Kiên trì thực hiện phương ch m Đoàn mạnh, Hội rộng  Tổ chức các hoạt 

động tập h p, h  tr  và chăm lo thanh niên d n tộc thiểu số, thanh niên tín đồ 

tôn giáo  X y dựng, củng cố lực lư ng cốt cán trong thanh niên d n tộc thiểu số, 

thanh niên tín đồ tôn giáo  Phát triển các hình thức đoàn kết tập h p thanh niên 

thông qua các c u lạc bộ, tổ, đội, nhóm, tập h p thanh niên theo s  thích, 

chuyên môn, nghề nghiệp, trên không gian mạng  

- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền định kỳ gặp gỡ, đối thoại với thanh 

niên, làm việc với tổ chức Đoàn  Thư ng  uyên bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ trẻ 

có năng lực để giới thiệu vào các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể  Tăng 

cư ng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tư ng của Đảng, phòng chống các biểu hiện 

tiêu cực, quan liêu, tham nhũng  

- Tiếp tục triển khai Cuộc vận động  Đoàn vi n phấn  ấu trở thành   ng 

vi n Đ ng Cộng s n  i t N m  Tăng cư ng giới thiệu đoàn viên ưu t  cho 

Đảng  Định kỳ tổ chức di n đàn  Th nh ni n v i Đ ng - Đ ng v i th nh ni n , 

trao danh sách đoàn viên ưu t  cho các cấp ủy đảng  

- N ng cao khả năng dự báo về nh ng dấu hiệu vi phạm của tổ chức 

Đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên để có giải pháp kịp th i phòng ngừa, ngăn chặn  
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X  l  nghiêm, kịp th i, đ ng quy định các hành vi vi phạm quy định của Đảng, 

Nhà nước và Điều lệ Đoàn  

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

Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhằm thống nhất về nhận thức và hành động 

trong toàn đoàn  Tăng cư ng hiệu quả công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII ngày 22/10/2018 về "Tăng  ư ng b o 

v  nền t ng tư tưởng     Đ ng,  ấu tr nh ph n b       qu n  iểm s i tr i, thù 

   h trong t nh h nh m i" trong các cấp bộ Đoàn  Tổ chức lực lư ng tham gia 

phối h p với các cơ quan chức năng, nghiệp vụ để đấu tranh với nh ng sự việc, 

tình huống phức tạp, nhạy cảm. 

- Chủ động   y dựng chương trình, kế hoạch giám sát và phản biện  ã 

hội; tích cực tham gia góp     y dựng Đảng, chính quyền phù h p với chức 

năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, lựa chọn các nội dung giám sát và phản biện 

 ã hội  uất phát từ nhu cầu, l i ích, nh ng vấn đề cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh 

niên quan t m  Tăng cư ng công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến 

nghị sau giám sát, kịp th i kh c phục nh ng hạn chế, bất cập; phát hiện, nh n 

rộng nh ng cách làm hay, hiệu quả   

Trên đ y là Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023. 

BTV Huyện Đoàn đề nghị các cơ s  Đoàn căn cứ Chương trình công tác của 

BTV Huyện Đoàn, tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị để   y dựng Chương 

trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023 đảm bảo thiết thực, phù h p  

Báo cáo Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023 của đơn vị 

về BTV Huyện Đoàn qua Văn phòng Huyện Đoàn bằng văn bản (   x   nhận 

     ấp  y Đ ng) chậm nhất ngày 10/01/2023. 

 
Nơi nh n: 
- Thư ng trực Huyện ủy (b/c); 

- Thư ng trực Tỉnh Đoàn (b/c); 

- VP, Ban DV Huyện ủy (b/c); 

- VP, Ban TC-KT Tỉnh Đoàn (b/c); 

- Các cơ s  Đoàn (t/h); 

- Lưu VP  

TM. BTV HUYỆN ĐOÀN 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Phƣơng 
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TỈNH ĐOÀN THANH HÓA 

BCH ĐOÀN HUYỆN THỌ XUÂN 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Thọ Xuân, ngày 03 tháng 01 năm 2023 

 

DANH MỤC DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG 

CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN NĂM 2023 
(Kèm theo Chương tr nh số 10-CT/ĐTN, ngày 03/01/2023     BT   uy n Đoàn) 

 

Tháng TT Nội dung công việc 

1 

1 
Kế hoạch thực hiện Quy chế giám sát và phản biện  ã hội theo Quyết 

định 217, 218 và Quy định 124 của Bộ Chính trị trong năm 2023 

2 
Kế hoạch thực hiện Chương trình phối h p gi a UBND với UB MTTQ 

và các tổ chức chính trị  ã hội huyện năm 2023 

3 Hướng dẫn tổ chức  Ngày hội tuổi trẻ hư ng về qu  hương  

2 

1 Tổ chức hoạt động hư ng ứng phong trào  Tết trồng  ây  năm 2022 

2 
Tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm hỏi tặng quà các thanh niên trước 

khi lên đư ng nhập ngũ năm 2023 

3 Phối h p tổ chức L  giao nhận qu n năm 2023 

4 Kế hoạch tổ chức các hoạt động  Th ng Th nh ni n  năm 2023 

3 

1 Triển khai tổ chức các hoạt động  Th ng th nh ni n  năm 2023 

2 Tổ chức Hội thao cán bộ Đoàn khối trực thuộc 

3 
Tổ chức giao lưu TDTT, nhảy d n vũ Đoàn khối trư ng THPT, TT 

GDNN - GDTX 

4 
Tổ chức Ngày hội việc làm  Th nh ni n Thọ Xuân  hởi nghi p, lập 

nghi p  năm 2023 

5 
Tổ chức Ngày hội  Thiếu nhi vui,  hỏe, tiến bư   l n  oàn  năm học 

2022 - 2023 

6 
Tọa đàm kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1931 - 26/3/2023) 

7 Giao ban, kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN Qu  I/2023 

8 L  đón Thanh niên  uất ngũ tr  về địa phương 

4 

1 
Kế hoạch Đoàn thanh niên tham gia tổ chức các hoạt động trong L  hội 

Lê Hoàn năm 2023 

2 
Tổ chức giám sát theo Quyết định 217, 218 và Quy định 124 của Bộ 

Chính trị 
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Tháng TT Nội dung công việc 

3 
Hướng dẫn thi đua khen thư ng công tác Đoàn - Đội và phong trào 

thiếu nhi trư ng học năm học 2022 - 2023 

4 
Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn - Đội cho đội ngũ cán bộ Đoàn - 

Đội chủ chốt năm 2023 

5 
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đội 

TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2023) 

5 

 

 

1 Kế hoạch tổ chức  Chiến    h TNTN hè  năm 2023 

2 
Kế hoạch tổ chức Trại hè và Hội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh 

cấp huyện 

3 
Kế hoạch tổ chức Giải bóng đá thanh niên huyện Thọ Xu n lần thứ 

nhất năm 2023 

4 Kế hoạch tổ chức các hoạt động  Tiếp sứ  mù  thi  năm 2023 

5 
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hư ng ứng Tháng hành động vì trẻ 

em năm 2023 

6 
Xét thi đua khen thư ng công tác Đoàn - Đội và phong trào thiếu nhi 

trư ng học năm học 2022 - 2023 

7 
Tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo l i Bác, tình nguyện vì sức 

khỏe cộng đồng năm 2023 

8 Tham gia Hội thi cán bộ Đoàn giỏi cấp tỉnh năm 2023 

6 

1 Triển khai tổ chức các hoạt động  Chiến    h TNTN hè  năm 2023 

2 
Tổ chức các hoạt động nh n ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành 

động vì trẻ em năm 2023 

3 Tổ chức hoạt động  Tiếp sứ  mù  thi  năm 2023 

4 Tổ chức Giải bóng đá thanh niên huyện Thọ Xu n lần thứ nhất năm 2023 

5 Giao ban, kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN Qu  II/2023 

7 

1 Triển khai tổ chức các hoạt động  Chiến    h TNTN hè  năm 2023 

2 
Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu, triển 

khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 

3 
Kế hoạch tổ chức L  th p nến tri  n và các hoạt động thăm hỏi, tặng 

quà các gia đình chính sách dịp 27/7 

4 Tổ chức Giải bóng đá thanh niên huyện Thọ Xu n lần thứ nhất năm 2023 

5 Tổ chức hành trình về các địa chỉ đỏ cho cán bộ Đoàn chủ chốt 

8 1 Triển khai tổ chức các hoạt động  Chiến    h TNTN hè  năm 2023 
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Tháng TT Nội dung công việc 

2 Tổ chức Giải bóng đá thanh niên huyện Thọ Xu n lần thứ nhất năm 2023 

3 Tổ chức Trại hè và Hội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh cấp huyện 

4 Phối h p tổ chức Ngày hội " iến m u nhân  ạo" 

9 

1 
Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội và phong trào thiếu nhi trư ng 

học năm học 2022 - 2023, tổng kết Chiến dịch TNTN hè năm 2023 

2 
Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên TPT 

Đội, Chủ tịch Hội đồng Đội  ã, thị trấn  

3 Chỉ đạo Đoàn trư ng khối THPT tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2024 

4 
Kế hoạch Đoàn thanh niên tham gia tổ chức các hoạt động trong L  hội 

Lam Kinh năm 2023 

5 Giao ban, kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN Qu  III/2023 

6 
Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 9 tháng đầu, triển 

khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 

10 

1 
Tổ chức giám sát theo Quyết định 217, 218 và Quy định 124 của Bộ 

Chính trị 

2 
Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày 

truyền thống Hội LHTN (15/10/1956 - 15/10/2023) 

3 
Hướng dẫn bình  ét thi đua khen thư ng công tác Đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi năm 2023 

11 

1 
Giao ban Vùng thi đua và bình  ét thi đua khen thư ng công tác Đoàn - 

Hội và phong trào TTN năm 2023 

2 
Kế hoạch, Hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội LHTN cấp cơ s  tiến tới Đại 

hội Hội LHTN huyện Thọ Xu n lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 

3 Kế hoạch tổ chức Đại hội điểm Hội LHTN cấp cơ s  nhiệm kỳ 2024 - 2029 

4 
Kế hoạch, Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn khối trực thuộc, nhiệm kỳ 

2024 - 2027 

12 

1 Kiểm điểm tập thể BTV, Thư ng trực Huyện Đoàn 

2 
Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN năm 2023, 

công tác thi đua khen thư ng 

3 Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2024 

 

BAN THƢỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN 

Lưu ý: Trong qu  tr nh th   hi n,  ăn  ứ t nh h nh th   tế, s   hỉ  ạo      ấp  y và 

Đoàn  ấp tr n, BT   uy n Đoàn sẽ  iều  hỉnh một số hoạt  ộng  ho phù hợp   
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