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KẾ HOẠCH 
Thực hiện Kết luận số 98-KL/TU, ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Đề án tổ chức thực hiện Cuộc vận động  

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

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

Thực hiện Kết luận số 98-KL/TU, ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án tổ chức thực hiện Cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”(sau đây 

gọi tắt là Kết luận số 98-KL/TU), Ban Chấp hành Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch 

thực hiện Kết luận số 98-KL/TU, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Quán triệt đầy đủ sâu sắc các nội dung của Kết luận số 98-KL/TU 

nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn về vị trí, vai trò, 

tầm quan trọng trong tuyên truyền và tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương.  

2. Phát huy tính sáng tạo của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh, huy động nội 

lực của thanh niên tỉnh nhà đảm nhận thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong các tiêu 

chí xây dựng nông thôn mới. Tăng tỷ lệ tập hợp và đa dạng hóa các hình thức hỗ 

trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất và tinh 

thần; tiếp tục nâng cao chất lượng cả về tổ chức và phong trào hành động cách 

mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các 

cấp, góp phần xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển toàn diện nhanh và bền vững. 

3. Kết luận thực hiện phải được triển khai sâu rộng đến các cấp bộ Đoàn 

và đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi. Nội dung triển khai tại cơ sở phải cụ thể, 

phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Các hoạt động phải 

được tổ chức thường xuyên, rộng khắp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình 

thức. Tập trung tổ chức các hoạt động tại các xã chỉ đạo xây dựng nông thôn 

mới của tỉnh, của huyện.  

II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ 

1. 100% các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thực hiện hiệu quả công tác tuyên 

truyền về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.  

2. Hàng năm 100% huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc có ít nhất 01 công 

trình thanh niên cấp huyện; Đoàn xã, phường, thị trấn có ít nhất 01 công trình, phần 

việc thanh niên cấp cơ sở tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 
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3. 100% huyện, thành đoàn có ít nhất 01 mô hình về giảm thiểu rác thải 

nhựa; Đoàn cấp xã có đội hình thanh niên xung kích, tình nguyện bảo vệ môi 

trường ứng phó với biến đổi khí hậu. 

4. 100% Đoàn cấp huyện thành lập và duy trì ít nhất 01 CLB thanh niên 

giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cấp huyện; 02 đội văn nghệ giữ gìn bản sắc văn 

hóa dân tộc cấp xã, phường, thị trấn và 05 đội văn nghệ giữ gìn bản sắc văn hóa 

dân tộc cấp thôn, bản. 

5. Làm mới hoặc duy trì 106 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi 

tại các xã xây dựng nông thôn mới. 

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh 

niên về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 

- Tiếp tục tập trung tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên và Nhân dân 

về Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Kết luận số 98-KL/TU, 

ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực 

hiện Đề án tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh”. 

- Phối hợp với các ngành phát hành các tài liệu hướng dẫn tổ chức Đoàn 

và đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới dưới hình thức sổ 

tay, cẩm nang. Thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của đội ngũ báo cáo 

viên, tuyên truyền viên ở các cấp bộ Đoàn, lồng ghép tuyên truyền về các mặt 

đời sống xã hội ở nông thôn. 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, fanpage, 

Facebook của Tỉnh đoàn và các cấp bộ Đoàn; tiếp tục phát huy hiệu quả các 

chuyên trang, chuyên mục về hoạt động của đoàn viên, thanh niên tham gia xây 

dựng nông thôn mới. Cập nhật thông tin, phổ biến các mô hình, các điển hình, 

sáng kiến và kinh nghiệm hay trong xây dựng nông thôn mới của các địa 

phương để phổ biến đến đoàn viên, thanh thiếu nhi thông qua sinh hoạt chi đoàn, 

chi hội, chi đội; lồng ghép các hoạt động của thanh thiếu niên, sự kiện của địa 

phương thông qua hội thi, hội diễn văn nghệ. 

2. Tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường 

nông thôn 

- Các cấp bộ Đoàn tích cực đăng ký thực hiện các công trình, phần việc 

thanh niên tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Vận động đoàn viên, 

thanh niên đóng góp ngày công, vật liệu cùng với chính quyền địa phương làm 

mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn, sân chơi cho thiếu nhi, chỉnh trang 
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khuôn viên nhà văn hóa tổ dân phố, thôn, bản, nâng cấp các công trình thủy lợi, 

xây dựng cầu nông thôn; xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê”; duy trì 

các đoạn đường thanh niên tự quản; vận động các hộ gia đình trẻ đi đầu trong 

cải tạo nhà cửa, vườn, ao, chuồng trại, làm đẹp hệ thống hàng rào, cổng nhà. 

- Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, vận động thanh thiếu nhi tích 

cực tham gia trồng cây, trồng rừng, giữ gìn đường làng, ngõ xóm, tổ dân phố, 

bản thu gom, xử lý rác thải. Hỗ trợ Nhân dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, di 

dời chuồng chăn nuôi ra xa nhà ở; sử dụng nước sạch; hạn chế sử dụng túi nilon; 

duy trì có hiệu quả hoạt động ‘‘Ngày thứ 7 tình nguyện’’, ‘‘Ngày Chủ nhật 

xanh’’, xây dựng hiệu quả mô hình “Tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”; 

thực hiện hiệu quả Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”; xây dựng mô hình 

bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu như: Khu dân cư hạn chế rác 

thải nhựa, chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa, biến điểm tập kết rác thải thành 

vườn hoa, hàng cây thanh niên...; nhân rộng các đội thanh niên tình nguyện, 

thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu. 

3. Xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá 

truyền thống các dân tộc trên địa bàn nông thôn 

- Các cơ sở Đoàn khối nông thôn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham 

gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động; tích cực tham gia 

các hoạt động, lễ hội lành mạnh tại địa phương; thực hiện tiết kiệm, văn minh 

trong việc cưới, việc tang, xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ứng xử văn 

hoá trong đoàn viên thanh niên và Nhân dân; nhân rộng các mô hình phát huy 

bản sắc văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

- Tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục, thể thao giữa các cơ sở Đoàn với thanh niên lực lượng vũ trang, 

thanh niên khối hành chính sự nghiệp, trường học... đóng trên địa bàn. Phối hợp 

với các ngành chức năng vận động hỗ trợ, đỡ đầu các em học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn, có nguy cơ bỏ học. 

- Đoàn cơ sở thuộc khối các cơ quan, trường học tăng cường hỗ trợ Đoàn 

tại các địa phương thành lập các tổ tư vấn pháp lý cung cấp kiến thức, thông tin 

về pháp luật, tình yêu, hôn nhân, gia đình, cách phòng tránh các tệ nạn xã hội 

trong thanh niên nông thôn, khuyến khích mặc trang phục dân tộc vào thứ 2 

hàng tuần tại các trụ sở cơ quan, các trường học trên địa bàn toàn tỉnh, sử dụng 

một số vật liệu, vật phẩm văn hóa dân tộc để trang trí, trưng bày, phối cảnh hình 

thành nét đẹp thẩm mỹ và đậm đà bản sắc với môi trường xung quanh... 

- Tăng cường tổ chức và vận động thanh niên đi đầu trong các hoạt động giữ 

gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc; bài trừ các phong tục, tập quán lạc hậu... 

Duy trì và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ thanh niên hát, nói tiếng dân tộc, các 
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đội tuyên truyền ca khúc cách mạng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần 

cho thanh thiếu nhi ở nông thôn. 

4. Tổ chức các Đội trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới 

- Tổ chức và tiếp nhận những đội thanh niên tình nguyện về xây dựng nông 

thôn mới tại địa phương; định hướng các hoạt động cụ thể tham gia góp phần xây 

dựng nông thôn mới; triển khai, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp phù 

hợp với điều kiện tự nhiên tại địa phương, mang lại giá trị kinh tế cao, chuyển giao 

tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho nông dân, hướng dẫn 

đăng ký sản phẩm đạt chuẩn OCOP, phối hợp với ngành nông nghiệp kết nối với 

các doanh nghiệp để tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp... 

- Mỗi huyện, thành đoàn thành lập đội hình thanh niên tham gia xây dựng 

nông thôn mới là cán bộ, đoàn viên thanh niên đang công tác tại các phòng, ban 

chức năng trực thuộc huyện, thành phố, qua đó thường xuyên hỗ trợ các xã trên 

địa bàn xây dựng và duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

5. Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; tích cực tham gia 

xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở nông thôn 

- Xây dựng và triển khai các giải pháp có tính đột phá trong nâng cao chất 

lượng Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở ở địa bàn nông thôn. Tập trung nghiên cứu, 

tổng hợp và xây dựng giải pháp nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng 

mắc, bất cập trong cơ chế hoạt động, công tác cán bộ đoàn địa bàn dân cư.  

- Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư chi đoàn; định 

hướng nội dung sinh hoạt chi đoàn theo tháng và sinh hoạt chi đoàn theo chủ 

điểm. Tăng cường đi cơ sở; dự sinh hoạt chi đoàn ở địa bàn dân cư đối với cán 

bộ đoàn cấp tỉnh, cấp huyện (cán bộ đoàn cấp tỉnh, cấp huyện 01 năm tối thiểu 

có 02 tháng công tác tại cơ sở).  

- Tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện và chính sách cho cán bộ 

Đoàn cơ sở, chi đoàn hoạt động; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp 

tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ về chính trị, 

chuyên môn, kiến thức kinh tế, xã hội. Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ 

Đoàn các cấp đảm bảo tính chủ động, kế thừa và có tính mở, gắn với đào tạo, 

bồi dưỡng và sử dụng cán bộ.  

- Quan tâm bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú là thanh niên nông thôn 

cho Đảng xem xét, kết nạp; tham mưu xây dựng cơ chế để cấp ủy, chính quyền 

gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, thanh niên về các vấn đề liên quan đến thanh 

niên nông thôn. Đa dạng hóa các hình thức đoàn kết tập hợp thanh niên, phấn 

đấu các xã chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới phải có xếp loại công tác Đoàn 

và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm đạt vững mạnh. 
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- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận 

động một cách thực chất, khách quan. Chú trọng nhân rộng mô hình, cách làm 

hay, biểu dương, khen thưởng, ghi nhận kịp thời các điển hình, những đóng góp 

tích cực của các tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành xác định các nhiệm vụ, công trình, 

phần việc do Đoàn thanh niên đảm nhận thực hiện, dự toán kinh phí thực hiện 

trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.  

- Ban Phong trào Tỉnh đoàn: Là đơn vị thường trực, tham mưu cho Ban 

Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển 

khai thực hiện kế hoạch; định kỳ tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả thực hiện 

theo quy định.  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn: Chủ trì tham mưu các nội dung công tác 

tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình 

tăng cường phản ánh tin, bài về hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới ở cơ 

sở, nhất là việc giới thiệu những mô hình mới, cách làm sáng tạo những nhân tố 

tiêu biểu trong tham gia xây dựng nông thôn mới trên cổng thông tin điện tử Tỉnh 

đoàn, facebook Tỉnh đoàn Lai Châu, fanepage Tuổi trẻ Lai Châu... 

- Ban Thanh thiếu nhi -  Trường học Tỉnh đoàn: Chủ trì tham mưu phối 

hợp với các ban, ngành, hướng dẫn hỗ trợ học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng 

học tập; hỗ trợ, đỡ đầu các em học sinh hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học, 

giao lưu kết nghĩa giữa thiếu niên khu vực đô thị và nông thôn. 

- Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn: Chủ trì tham mưu công tác củng cố, 

nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền ở nông thôn. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng nông 

thôn mới ở các cấp bộ Đoàn. 

- Văn Phòng Tỉnh đoàn: Chủ trì tham mưu theo dõi biểu dương, khen 

thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng nông 

thôn mới. Đưa việc thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông 

thôn mới” vào nội dung tiêu chí đánh giá thi đua công tác Đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi cấp huyện, thành phố hàng năm. 

2. Cấp huyện 

- Căn cứ nội dung Kế hoạch của tỉnh, tình hình thực tế của địa phương, 

đơn vị, nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền địa phương giao, các huyện, thành 

đoàn và đoàn trực thuộc cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch thực hiện. 

- Tiếp tục có các hoạt động hỗ trợ chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới 

để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; thường xuyên tiến hành 
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kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện ở cơ sở; báo cáo kết quả 

thực hiện về Ban Chấp hành Tỉnh đoàn (qua Ban Phong trào Tỉnh đoàn) theo 

định kỳ 6 tháng và báo cáo tổng kết năm. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kết luận số 98-KL/TU của Ban Chấp 

hành Tỉnh đoàn, đề nghị các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc nghiêm túc 

triển khai thực hiện. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư TW Đoàn; 

- Các phòng, ban TW Đoàn;                              b/c 

- Thường trực Tỉnh uỷ;   

- Ban Dân vận Tỉnh uỷ; 

- Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh; 

- Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây  

dựng nông thôn mới tỉnh;     

- Các huyện, thành §oàn và Đoàn trực thuộc; 

- Lưu VP+ BPT. 

TM. BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ  

 

 

 

 
 

Nguyễn Tiến Thịnh 
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