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Lai Châu, ngày 24 tháng 02 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
Triển khai Tháng Thanh niên năm 2022 

--------- 

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

2022; Kế hoạch số 478-KH/TWĐTN-CNĐT, ngày 28/01/2022 của Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Tháng Thanh niên năm 2022”, Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng Thanh niên năm 2022 

với chủ đề “Tuổi trẻ Lai Châu - Niềm tin và khát vọng”, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Tạo phong trào thi đua sôi nổi kỷ 

niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022), 

chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tỉnh Lai Châu lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh lần thứ XII. 

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh 

niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành 

nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội 

tại địa phương, đơn vị, chú trọng thực hiện các công trình, phần việc ứng dụng 

công nghệ mới, tham gia vào quá trình thực hiện chuyển đổi số. 

- Tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, 

các cấp và toàn xã hội đối với công tác bồi dưỡng, đào tạo và giáo dục thế hệ 

trẻ; tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022 phải được triển khai sâu rộng, 

có tính hành động cao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và bám sát trọng tâm công 

tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, đồng thời phù hợp với 

chương trình hoạt động và nhu cầu của địa phương, phù hợp với yêu cầu phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tại từng địa bàn. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam 

và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
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- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Đoàn, 

tuổi trẻ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh (26/3/1931 - 26/3/2022). 

- Tuyên truyền các dự thảo văn kiện Đại hội đoàn các cấp; các kết quả 

công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cấp cơ sở trong nhiệm kỳ; các 

công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu đem lại lợi ích cho cộng đồng trong 

nhiệm kỳ 2017 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; tổ chức các 

diễn đàn, hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đoàn các cấp, 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu lần thứ XIV và Đại 

hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Tuyên truyền công tác chuẩn bị, kết quả và kinh 

nghiệm tổ chức Đại hội đoàn các cấp; các hoạt động, phong trào thi đua của các 

cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ chào mừng Đại hội. 

- Duy trì và nhân rộng các mô hình thanh thiếu nhi tham gia giới thiệu, 

quảng bá về di tích lịch sử, văn hóa của địa phương, đất nước. Tổ chức các hoạt 

động về nguồn, đến với địa danh lịch sử, đền ơn đáp nghĩa, tham gia bảo tồn các 

giá trị văn hóa, lịch sử tại các địa phương. 

- Tổ chức các chương trình 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, đơn vị. 

- Tổ chức hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. 

2. Phát huy tinh thần sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên 

2.1. Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần tình nguyện của thanh niên 

Đẩy mạnh tổ chức hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ. Phát huy 

vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn, Hội trong định hướng, kết nối, dẫn dắt, điều 

phối hoạt động tình nguyện của các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm của thanh niên trên 

địa bàn; đồng thời vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt 

động tình nguyện. 

* Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: 

- Triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông 

thôn mới. Xây dựng nhà văn hóa thôn, làm mới đường giao thông nông thôn; hỗ 

trợ hộ nghèo xây dựng nhà tiêu và công trình nước sạch; triển khai các công 

trình “Thắp sáng đường quê”. 

- Đẩy mạnh triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

- Tiếp tục triển khai chương trình Trí thức trẻ tình nguyện tham gia cơ cấu 

lại ngành nông nghiệp; thành lập các đội hình tình nguyện chuyên thực hiện 

chuyển giao khoa học, kỹ thuật nông nghiệp mới. Thành lập và nhân rộng các 
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đội hình tình nguyện chuyên tham gia tuyên truyền xây dựng nếp sống văn 

minh, ứng xử văn hóa, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn các xã, thị trấn. 

- Triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, “Chống rác thải 

nhựa”, “Hành trình thứ hai của lốp xe, chai nhựa”... Tổ chức trồng đường hoa, 

cây xanh trên các tuyến đường; xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác thải. 

Trong đó tập trung vào xây dựng cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, 

an toàn; xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường. Nhân rộng và nâng cao chất 

lượng các mô hình Tuyến đường kiểu mẫu “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn 

minh - An toàn”, Cột điện nở hoa, Con đường bích họa, biến điểm chân rác 

thành vườn hoa, Nhà vệ sinh thân thiện trong các trường học. 

- Thành lập và nhân rộng Đội thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ 

sinh học trong bảo vệ môi trường (sử dụng các vi sinh vật bản địa IMO); tham 

gia tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân thay đổi hành vi, thói quen 

sinh hoạt gây hại đối với môi trường sang thói quen 4R/4T (Refuse/Từ chối -

Reduce/Tiết giảm - Reuse/Tái sử dụng - Recycle/Tái chế). 

- Đồng loạt tổ chức Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông 

thôn mới” vào ngày 13/3, “Ngày chủ nhật xanh” vào ngày 20/3 tại các xã, thị trấn, 

đặc biệt là tại các thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới. 

* Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: 

- Triển khai các chương trình, hoạt động tình nguyện gắn với nhu cầu của 

đời sống xã hội; tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, vấn đề mới phát 

sinh, các hoạt động an sinh xã hội, tham gia phát triển cộng đồng.  

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế; người già neo 

đơn; tiếp sức đến trường, tiếp sức người bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 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; “Ngày thứ bảy 

tình nguyện” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ hỗ trợ nhân dân về thủ tục 

hành chính. 

- Duy trì các đội thanh niên xung kích tham gia phòng, chống dịch bệnh, 

các thảm họa, sự cố bất ngờ. Triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ 

trợ, tham gia Chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 mùa xuân 2022. 

- Tổ chức Chương trình “Tháng ba biên giới” nhằm phát huy tinh thần 

xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, 

an ninh, quốc phòng; chăm lo, đồng hành với các chiến sĩ biên phòng và người 

dân, thanh thiếu nhi tại địa bàn các xã biên giới trên địa bàn toàn tỉnh. 

2.2. Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên 
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- Đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng 

kiến”; rà soát, nâng cao chất lượng, số lượng đăng tải ý tưởng, sáng kiến lên 

Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam. Tăng cường 

tổ chức các chuyên mục, chuyên đề, các tuyến bài giới thiệu sản phẩm sáng tạo, 

ý tưởng sáng tạo, gương điển hình, phương pháp tư duy sáng tạo trên các báo, 

trang tin điện tử, mạng xã hội của Đoàn, Hội, Đội. 

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng, sáng kiến của 

thanh niên; kết nối nguồn lực để hỗ trợ việc hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo 

của thanh niên.  

- Tổ chức đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện các công trình, phần 

việc thanh niên các cấp, tập trung lựa chọn và triển khai một số công trình thanh 

niên có ý nghĩa, giá trị giáo dục, có tính chất khoa học kỹ thuật, chuyên môn 

cao, tham gia ứng dụng chuyển đổi số. 

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tâm thế và phát huy 

thanh niên tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Tuyên truyền, 

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

3. Tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập 

nghiệp; chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi 

3.1. Hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp 

- Hỗ trợ hoàn thiện các “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” cho các đối tượng 

thanh niên; hỗ trợ mở rộng, hiện thực hóa các dự án khởi nghiệp của thanh niên. 

- Đẩy mạnh triển khai app i-HR thông tin rộng rãi, hướng dẫn cài đặt, tạo 

lập tài khoản i-HR tới các đối tượng thanh niên có nhu cầu tư vấn hướng nghiệp, 

tìm việc làm. 

- Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh trong học sinh 

các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 

xuyên; các hoạt động tư vấn việc làm cho học sinh, sinh viên trước khi tham gia 

thị trường lao động: tư vấn, kết nối, giới thiệu ĐVTN làm việc theo đơn đặt 

hàng của các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

3.2. Hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi 

- 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, sân chơi flash mob 

chủ đề “Cùng em làm việc tốt” nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh. 

- Tổ chức các đội hình tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn tâm lý, sức 

khỏe tâm thần cho học sinh, sinh viên quay trở lại trường học khi dịch bệnh 

Covid-19 được kiểm soát. 
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- Triển khai hiệu quả Chương trình “Chắp cánh tương lai” cho trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Lai Châu. 

- Kết nối các nguồn lực thực hiện các công trình “Trường đẹp cho em”, 

“Nhà nội trú cho em”,… 

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

thanh niên 

- Tổ chức đối thoại, trao đổi giữa Bí thư cấp uỷ và Chủ tịch ủy ban nhân 

dân các cấp với các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; gặp gỡ, trao đổi, đối 

thoại giữa cán bộ Đoàn chủ chốt cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Trung ương với đoàn 

viên, thanh niên. 

- Triển khai việc học tập các bài học lý luận chính trị trong đoàn viên. 

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

niên nhằm nâng cao nhận thức, hành động của đoàn viên. 

- Chuẩn bị nhân sự Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh 

lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú cho 

Đảng xem xét kết nạp. 

- Thực hiện triển khai đồng bộ phần mềm Quản lý đoàn viên tích hợp trên 

ứng dụng Thanh niên Việt Nam. 

5. Một số hoạt động cấp tỉnh 

- Chỉ đạo tổ chức đồng loạt Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây 

dựng nông thôn mới” vào ngày 13/3/2022; “Ngày Chủ nhật xanh” vào ngày 

20/3/2022 và “Ngày thứ bảy tình nguyện” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ 

hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính vào ngày 19/3/2022. 

- Tổ chức Chương trình Tuổi trẻ Lai Châu - Niềm tin và khát vọng vào 

ngày 26/3/2022 tại Quảng trường nhân dân tỉnh, dự kiến khoảng 4.600 đoàn 

viên, thanh thiếu nhi tham gia, trong đó: 2.603 đội viên, thiếu niên, nhi đồng; 

2.022 đoàn viên, thanh niên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp tỉnh 

- Chỉ đạo triển khai và tổ chức tổng kết Tháng Thanh niên năm 2022 phù 

hợp với điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19. 

- Tổ chức các đoàn công tác đi cơ sở để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện kế hoạch (phù hợp với diễn biến của dịch bệnh Covid-19). 

- Các phòng, ban chuyên môn Tỉnh đoàn,Trung tâm hoạt động TTN tỉnh 

theo dõi, hướng dẫn, triển khai hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2022 theo 

nội dung công việc được phân công phụ trách; tổng hợp báo cáo kết quả triển khai 

Tháng Thanh niên năm 2022 theo tuần của các đơn vị được phân công phụ trách 
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gửi về Ban Phong trào (thời gian: Báo cáo tuần gửi trước 09h00 thứ Hai hằng 

tuần trong Tháng Thanh niên). 

2. Các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc 

- Xây dựng kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2022 phù hợp với điều kiện 

thực tiễn của địa phương, đơn vị. Theo dõi thường xuyên và có báo cáo kịp thời 

về tình hình dịch bệnh Covid-19; phối hợp với ngành y tế và xin ý kiến Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của địa phương, lãnh đạo địa phương để 

có phương án tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên phù hợp, đảm bảo 

thực hiện hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19.  

- Các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc chỉ đạo 100% đoàn xã, 

phường, thị trấn đồng loạt  Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng 

nông thôn mới” vào ngày 13/3/2022 và “Ngày Chủ nhật xanh” vào ngày 

20/3/2022. 

- 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. 

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo(gửi đồng thời qua hệ thống E-Office 

và email: thanhnienlc@gmail.com). Báo cáo nhanh hằng tuần: Gửi trước 9h00 

ngày thứ Hai hằng tuần trong Tháng Thanh niên năm 2022. Báo cáo tổng kết 

Tháng Thanh niên năm 2022: Gửi trước ngày 01/4/2022. 

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 hoạt động 

Tháng Thanh niên năm 2022 và tham gia các hoạt động do cấp tỉnh tổ chức. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c); 

- Văn phòng TW Đoàn, các Ban TW Đoàn; 

- UBMTTQ Việt Nam 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 tỉnh; 

- Lưu VP + BPT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ 

 
 

Nguyễn Tiến Thịnh 

 

 

 

 


