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Số: 242-KH/TĐTN-BPT 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 
Lai Châu, ngày 23 tháng 02 năm 2021 

 
 

KẾ HOẠCH 
Triển khai Tháng Thanh niên năm 2021 

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

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 

2021; Kế hoạch số 351-KH/TWĐTN-TNTH, ngày 15/01/2021 của Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Tháng Thanh niên năm 2021”, Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn Lai Châu xây dựng Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 

2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tạo đợt thi đua sôi nổi của thanh niên toàn tỉnh bằng những hành động, 

công trình, phần việc cụ thể chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XIII, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 

- 26/3/2021). 

- Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, tổ chức cơ sở 

Đoàn và hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư. 

- Tạo sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với 

thanh niên; bồi dưỡng, giáo dục, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống 

hiến, trưởng thành. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021 được tổ chức theo hướng đa 

dạng về nội dung, phong phú về hình thức, loại hình hoạt động; chú ý tính rộng 

khắp, tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có tính hành động cao, thu hút đông 

đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; thu hút sự quan tâm ủng hộ của cộng đồng 

và xã hội; tránh phô trương, hình thức; tập trung hoạt động tại cơ sở, địa bàn 

vùng sâu, vùng biên giới, vùng khó khăn. 

- Các hoạt động tổ chức đảm bảo an toàn, tuân thủ các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Chủ đề “Tự hào truyền thống - vững bước tương lai” 

1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục 



2 

 

- Tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và 

Nghị quyết Đảng toàn quốc lần thứ XIII; xây dựng Chương trình hành động của 

các cấp bộ Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XIII. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Đoàn, 

tuổi trẻ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) tại các cơ sở Đoàn, các khu vực tập trung đông 

thanh niên, trên mạng xã hội, trang tin điện tử; thực hiện các chuyên mục giới 

thiệu về lịch sử, truyền thống của Đoàn, của tuổi trẻ Việt Nam. Tổ chức sinh 

hoạt chi đoàn, diễn đàn, tọa đàm với chủ đề “Tự hào truyền thống vững bước 

tương lai”. 

- Chú trọng tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đến thăm và sinh hoạt 

truyền thống tại các di tích lịch sử, các địa danh gắn với các gương anh hùng, 

liệt sỹ trẻ tuổi. 

- Tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu với các đồng chí cựu cán bộ Đoàn, 

đoàn viên tiêu biểu qua các thời kỳ, các gương mặt trẻ tiêu biểu của địa phương; 

tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. 

- Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày 

thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn 

vị để cán bộ, đoàn viên, thanh niên thể hiện tình cảm, ôn lại những kỷ niệm đối 

với tổ chức Đoàn, đơn vị; tuyên dương gương cán bộ Đoàn tiêu biểu. 

- Nghiên cứu tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, sinh hoạt 

truyền thống, hội diễn, tuyên truyền ca khúc cách mạng, ngày đoàn viên, ngày 

hội “Thiếu nhi vui, khỏe” và “Tiến bước lên Đoàn” tạo không khí sôi nổi trong 

đoàn viên, thanh niên nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh; giới thiệu, tuyên dương các tấm gương thanh niên tiêu biểu trong học tập, 

lao động, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tình nguyện, tham gia đảm bảo an 

ninh, trật tự xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng 

của thanh niên 

2.1. Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh 

- Triển khai các đội hình thực hiện các công trình, phần việc thanh niên 

tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an toàn giao thông. 

- Triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường: Trồng cây xanh, chống rác 

thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ nguồn nước, phân loại rác thải tại 

nguồn, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; đồng loạt tổ chức Ngày Chủ nhật xanh 
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21/3/2021 tại các xã, phường, thị trấn trong Tháng Thanh niên; xây dựng, duy trì 

các tuyến đường xanh, tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp- Văn minh - An 

toàn”. Chỉ đạo 100% các đoàn xã, phường, thị trấn duy trì hoặc xây dựng ít nhất 

một tuyến đường thanh niên tự quản về ANTT.  

- Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới tại các 

xã nông thôn mới; tận dụng các không gian công cộng, nhà sinh hoạt cộng đồng, 

nhà văn hóa tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho 

người dân, thanh thiếu nhi; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, người 

dân xây dựng nếp sống văn minh, tập trung các hoạt động tuyên truyền ý thức 

ứng xử văn minh, văn hóa giao tiếp nơi công cộng. 

2.2. Thanh niên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân 

- Tổ chức cho y bác sĩ trẻ tình nguyện tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp 

thuốc, tư vấn vệ sinh phòng dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, tặng quà cho 

người nghèo và gia đình chính sách, gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi 

biên giới. 

- Tổ chức hiến máu tình nguyện, tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương, 

chủ động tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia hiến máu cứu người.  

- Thực hiện chương trình “Tháng ba biên giới”: Các huyện có đường biên 

giới, tổ chức các hoạt động tri ân các gia đình chính sách, tổ chức các hoạt động 

tình nguyện chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; thăm, giao lưu, tổ 

chức hoạt động phối hợp với các đồn biên phòng. Các huyện, thành phố không có 

đường biên giới, tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện, các hoạt động phối 

hợp với các huyện có đường biên giới thực hiện các nội dung của chương trình. 

- Tổ chức khởi công xây dựng hoặc khánh thành công trình thanh niên. 

- Tổ chức các hoạt động thi đua học tập, sáng tạo, tăng gia sản xuất, xung 

kích tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong các đối tượng thanh niên. 

- Tổ chức hoạt động đồng loạt “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ 

tục hành chính cho nhân dân” vào ngày 27/3/2021.  

3. Hoạt động đồng hành với thanh niên 

3.1. Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp 

- Triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh trong học 

sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường 

xuyên; tổ chức ngày hội tuyển dụng lao động, ngày hội việc làm; các hoạt động tư 

vấn việc làm cho học sinh, sinh viên trước khi tham gia thị trường lao động. 

- Tổ chức tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng, các kênh 

tiêu thụ sản phẩm cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; các hoạt động tư vấn 
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và giới thiệu việc làm cho thanh niên trong đó tập trung đối tượng thanh niên nông 

thôn, bộ đội xuất ngũ, thanh niên công nhân; tập huấn kiến thức cho cán bộ đoàn 

trực tiếp hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, chuyển giao mô hình kinh tế, hỗ trợ 

thanh niên nông thôn khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm ổn định. 

3.2. Tổ chức các hoạt động đồng hành, chăm lo cho thanh thiếu nhi 

- Triển khai các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao trong thanh niên; 

các chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng 

chống ma túy, HIV/AIDS trong thanh niên. 

- Huy động các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống, sức khỏe, kỹ năng 

thực hành xã hội cho các đối tượng thanh niên, đặc biệt là thanh niên yếu thế, 

thanh niên công nhân; quan tâm hỗ trợ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên có 

hoàn cảnh khó khăn. 

- Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe” trong các Liên đội tiểu học và 

“Tiến bước lên đoàn” trong các Liên đội Trung học cơ sở nhân kỷ niệm 90 năm 

ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.  

- Kêu gọi nguồn lực tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn 

cảnh khó khăn; xây dựng các sân chơi, nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ tạo môi 

trường cho thanh thiếu nhi rèn luyện sức khỏe, vui chơi an toàn, lành mạnh. Tổ 

chức 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. 

- Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng đối ngoại thanh niên trong cán bộ 

Đoàn, Hội các cấp. Tổ chức buổi thông tin chuyên đề cho đoàn viên, thanh niên 

về những nội dung đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước, về tình hình Biển 

Đông, cộng đồng ASEAN, khu vực và thế giới, các tổ chức và hiệp định thương 

mại quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

4. Xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp 

thanh niên  

- Các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên 

giai đoạn 2018 - 2022; tăng cường rèn luyện cán bộ Đoàn theo chỉ thị 01 của 

Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; tiếp tục triển khai học tập lý luận chính trị 

trong đoàn viên, thanh niên. 

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm gắn với chủ đề Tháng Thanh niên 

nhằm nâng cao nhận thức, hành động của đoàn viên, thanh niên, khơi dậy niềm 

tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 90 năm rèn 

luyện, cống hiến và trưởng thành; Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chuyên đề về Luật 

Thanh niên (sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, vận động đoàn 
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viên, thanh niên tham gia xây dựng nội dung các dự thảo Nghị định triển khai 

Luật Thanh niên (sửa đổi). 

- Tổ chức để cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với 

đoàn viên, thanh niên.  

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn, phát triển đoàn viên mới.  

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

Đảng Cộng sản Việt Nam”; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.  

- Tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn - Hội trong các doanh 

nghiệp ngoài nhà nước. 

- Tổ chức các hoạt động tập hợp các đội hình thanh niên: Liên hoan, tọa 

đàm, giao lưu các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi để Hội 

Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp có hoạt động phù hợp hướng đến kỷ niệm 

90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.    

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp tỉnh 

- Tổ chức các hoạt động cấp tỉnh trong Tháng Thanh niên năm 2021: 

+ Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2021 vào ngày 28/02/2021 (có 

văn bản riêng). 

+ Chỉ đạo tổ chức đồng loạt hoạt động khởi động Tháng Thanh niên 

28/02/2021. 

+ Hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

+ Tổ chức Chương trình “Tháng ba biên giới”. 

+ Chỉ đạo tổ chức đồng loạt Ngày Chủ nhật xanh 21/3/2021. 

+ Chỉ đạo tổ chức đồng loạt Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục 

hành chính cho nhân dân 27/3/2021. 

- Ban Phong trào Tỉnh đoàn - Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên 

Việt Nam tỉnh là đơn vị thường trực Tháng Thanh niên năm 2021: Tham 

mưu chỉ đạo, phát động Tháng Thanh niên, Tháng ba biên giới năm 2021; tổ 

chức các hoạt động theo nhiệm vụ, chức năng của Ban. Theo dõi, tổng hợp báo 

cáo các hoạt động, báo cáo tổng kết Tháng Thanh niên gắn với tổng kết đợt thi 

đua 90 ngày thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn. Phối hợp Ban 

Tuyên giáo Tỉnh đoàn thực hiện công tác tuyên truyền, các hoạt động diễn ra 

trong Tháng Thanh niên. Theo dõi các hoạt động thanh niên tham gia xây dựng 

nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn; các hoạt động Đoàn thanh niên 

tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Tham mưu triển khai 



6 

 

chương trình “Vì một Việt Nam xanh” trong đợt thi đua; Tham mưu tổ chức 

đồng loạt “Ngày chủ nhật xanh” vào tháng 3/2021 trên toàn tỉnh.  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn: Tham mưu công tác tuyên truyền về các 

hoạt động Tháng Thanh niên, Tháng ba biên giới năm 2021. Tham mưu tổ chức 

các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Mở 

chuyên mục phản ánh các hoạt động của Tháng Thanh niên và giới thiệu các 

gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong triển khai các hoạt động Tháng Thanh 

niên năm 2021. Tổng hợp đánh giá tình hình dư luận thanh niên và xã hội, hiệu 

quả tác động xã hội từ các hoạt động của Tháng Thanh niên, Tháng ba biên giới 

năm 2021.  

- Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn: Tham mưu tổ chức chương trình 

Ngày hội Đoàn viên năm 2021. Theo dõi các hoạt động đối thoại, trao đổi giữa 

cấp uỷ đảng, lãnh đạo, chính quyền với các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; 

theo dõi công tác phát triển đoàn viên mới, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú 

cho Đảng xem xét, kết nạp.  

- Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn - Thường trực Hội đồng 

Đội tỉnh: Tham mưu Ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe” và “Tiến bước lên đoàn”; 

tham mưu chỉ đạo Hội đồng Đội các cấp phối hợp với các cấp bộ Đoàn tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền về truyền thống của Đoàn với thiếu nhi. Chỉ đạo các Đoàn 

trường trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021. Chỉ 

đạo Đoàn Khối trường học trên địa bàn toàn tỉnh tham gia hoạt động trồng và 

chăm sóc cây xanh. 

- Văn phòng Tỉnh đoàn: Phối hợp với Ban Tuyên giáo tổ chức hoạt động 

kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn. Phối hợp với các ban, đơn vị liên quan 

chuẩn bị các điều kiện, kinh phí để tổ chức các hoạt động.  

- Trung tâm hoạt động Thanh, Thiếu nhi tỉnh: Xây dựng Kế hoạch thực 

hiện Tháng Thanh niên năm 2021 bám sát chức năng, nhiệm vụ đơn vị và các 

nhóm nội dung của Kế hoạch.  

2. Các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Tháng Thanh niên năm 2021 

phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị, đảm bảo thực hiện hiệu 

quả, an toàn, tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Các huyện, 

thành đoàn và đoàn trực thuộc theo dõi thường xuyên và báo cáo kịp thời về tình 

hình và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 90 năm phù hợp tình hình dịch bệnh. Tổ chức đồng loạt hoạt động hưởng 

ứng khởi động Tháng Thanh niên năm 2021 vào ngày 28/02/2021. 
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- Các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc chỉ đạo 100% đoàn xã, 

phường, thị trấn đồng loạt tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên; trồng cây 

xanh; Ngày Chủ nhật xanh 21/3/2021; Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ 

tục hành chính 27/3/2021. 

- Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên tại cơ sở, tập trung xây dựng 

lực lượng thanh niên trực tiếp trên địa bàn tham gia triển khai các hoạt động xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

- Lập biểu dự kiến các hoạt động triển khai, tổ chức trong Tháng Thanh 

niên năm 2021 gửi về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn qua Ban Phong trào trước 

ngày 26/02/2021. 

3. Chế độ thông tin, báo cáo 

- Các phòng, ban Tỉnh đoàn theo dõi, đôn đốc cơ sở triển khai các nội 

dung hoạt động liên quan đến đối tượng, lĩnh vực phụ trách. 

- Các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc thực hiện chế độ thông tin, 

báo cáo về Tỉnh đoàn qua Ban Phong trào Tỉnh đoàn. ĐT: 02133.798.256. 

Email: thanhnienlc@gmail.com và các ban phụ trách hoạt động, như sau: Gửi kế 

hoạch triển khai thực hiện Tháng Thanh niên năm năm 2021 trước ngày 

26/02/2021; Gửi báo cáo nhanh (theo mẫu) trước 16h00’ ngày thứ tư hàng 

tuần; gửi báo cáo tổng kết Tháng Thanh niên năm 2021 trước ngày 31/3/2021. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành đoàn 

và đoàn trực thuộc chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung Tháng 

Thanh niên năm 2021./. 

 

Nơi nhận: 
- BBT TW Đoàn (b/c); 

- Văn phòng, các Ban TW Đoàn; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c); 

- UBMTTQ tỉnh; 

- TT Tỉnh đoàn; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Tỉnh đoàn;  

- Các huyện, thành đoàn và các đoàn trực thuộc; 

- Hội LHTN Việt Nam, Hội Đồng đội tỉnh; 

- Lưu VP + BPT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Thịnh 
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