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Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, 

Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ xây dựng báo cáo kết quả công tác Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi tháng 02 và định hướng các hoạt động trọng tâm tháng 

03 năm 2021, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục 

Nhằm chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn đất nước, Ban Thường vụ 

Thành đoàn đã chỉ đạo cơ sở tập trung tuyên truyền ý nghĩa: Kỷ niệm 91 năm 

ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021); kỷ niệm 66 năm 

ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2021),… Ban Thường vụ Thành 

đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung tuyên truyền sâu rộng đợt hoạt động kỷ 

niệm 91 năm thành lập Đảng đến toàn thể đoàn viên, thanh thiếu nhi. Tổ chức 

tốt đợt sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Cần Thơ sắc son niềm tin với Đảng”, phát 

huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện các 

công trình, hoạt động phong trào, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 

91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng thành công Đại 

hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội Đảng toàn quốc, nhiệm 

kỳ 2021 – 2026; 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 

26/3/2021), các cấp bộ Đoàn đã tạo nhiều môi trường, điều kiện thuận lợi để 

đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên tham gia hiến kế xây dựng Đảng, chính 

quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh. 

Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, tuyên truyền 

các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn; tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên và 

nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, tuyên truyền các biện pháp phòng 

tránh dịch bệnh, kịp thời nhận biết các dấu hiệu nghi ngờ nhiễm Covid -19 và cách 
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thức xử trí khi có phát hiện; tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự tại các 

tuyến đường trên địa phương.  

2. Kết quả triển khai các phong trào hành động cách mạng của Đoàn 

Đoàn Thanh niên các cấp tham gia động viên thanh niên hăng hái lên đường 

nhập ngũ, động viên thanh niên nỗ lực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp 

luật, kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cố gắng phấn đấu trở 

thành sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng tiếp tục phục vụ lâu 

dài trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt chính 

sách hậu phương Quân đội; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho những quân nhân 

đã hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ trở về địa phương.  

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp tổ chức thăm, 

tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, chăm lo đời sống vật chất, 

động viên tinh thần cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. 

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên thanh 

niên thành phố. Đồng thời, thông qua các hoạt động để tổ chức tuyên truyền, 

giáo dục thanh thiếu nhi thành phố về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, 

“Lá lành đùm lá rách”, nâng cao uy tín của tổ chức Đoàn - Hội - Đội. Kết quả, 

các đơn vị đã tổ chức vận động kinh phí, tổ chức thăm hỏi, trao tặng hơn 11.327 

phần quà cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, có 

công với cách mạng với tổng trị giá hơn 2,6 tỷ đồng. Trong đó vận động kinh 

phí hỗ trợ hơn 1.000 phần quà cho sinh viên, học sinh, thanh niên công nhân khó 

khăn về quê đón Tết, 1.000 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và 

500 phần quà cho các đối tượng khác; tặng 200 vé xe cho thanh niên công nhân 

về quê ăn tết; tặng 01 căn nhà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 

01 cây cầu tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền… Bên cạnh đó, các đơn vị đã 

tiến hành giới thiệu trên 8.000 việc làm cho thanh niên, sinh viên, học sinh làm 

thêm dịp Tết. 

Ngoài ra, các cơ sở đoàn thực hiện các công trình, phần việc thanh niên nhằm 

chung tay xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh như: trồng cây xanh, xây 

cầu, sửa nhà cho đoàn viên, thắp sáng miền quê, làm cột cờ, tạo khuôn viên cơ 

quan sáng, xanh, sạch, đẹp, tổ chức vệ sinh môi trường, phát quang các bụi rậm… 

Kết quả toàn Đoàn bộ đã thực hiện được 1.050 công trình, phần việc thanh niên, trị 

giá hơn 1,25 tỷ đồng. 
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3. Các hoạt động khác 

Tổ chức các lớp cảm tình đoàn cho thanh niên ưu tú tại các đơn vị, đồng thời 

tiến hành kết nạp Đoàn cho các thanh niên ưu tú được tuyển chọn thực hiện nghĩa 

vụ quân sự năm 2021. 

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các cơ sở 

Đoàn đã tiến hành giới thiệu và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho các ủy Đảng 

của đơn vị. Kết quả giới thiệu và trao danh sách 1.135 đoàn viên ưu tú trong dịp kỷ 

niệm 91 năm ngày thàng lập Đảng. Đây được xem là một trong những hoạt động 

cao điểm của Đoàn thiết thực lập thành tích kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 03/2021 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên 2021. 

- Ngày hội thiếu nhi tiến bước lên Đoàn. 

- Tuyên dương chi Đoàn mạnh và gặp mặt Bí thư Chi đoàn tiêu biểu toàn 

quốc năm 2021 cụm Đồng bằng sông Hậu năm 2021 tại An Giang. 

- Chung kết Hội thi Olympic Tiếng Anh trong Học sinh sinh viên thành phố 

Cần Thơ lần thứ 3 năm 2021. 

- Hội nghị Báo cáo viên cấp thành phố và Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng 

trong thanh thiếu nhi. 

- Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp. 

- Ngày Chủ nhật đỏ 2021. 

- Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 

26/3/2021). 

- Tọa đàm “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ - Tự hào 90 năm 

vẻ vang”. 

- Họp mặt Cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ 3 tỉnh, thành phố Sóc Trăng, 

Hậu Giang và Cần Thơ. 

- Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng trong sinh viên. 
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Trên đây là Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 

tháng 02 và phương hướng các hoạt động tháng 03/2021 của Đoàn bộ thành phố 

Cần Thơ./. 

 

 
Nơi nhận: 
- VP TWĐ (HN- TPHCM);                                                                                                           

- Các Ban TWĐ; 

- VP Thành ủy, BTG, BDV Thành uỷ;        

- UB MTTQVN TPCT; 

- Cụm trưởng thi đua; 

- 23 đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VP, VPTH(GĐ). 

 

TL. BAN THƢỜNG VỤ 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lƣơng Hiển Đạt 
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