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BÁO CÁO 
Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 11,  

phƣơng hƣớng tháng 12/2020 

----- 

 
Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, 

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

phong trào thanh thiếu nhi tháng 11 và định hướng các hoạt động trọng tâm tháng 

12 năm 2020, 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 111 năm Ngày sinh 

dồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909-04/11/2020), Kỷ niệm 103 năm Cách mạng 

Tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2020), Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt 

trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), Kỷ niệm 38 năm Ngày 

Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020), Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ 

Khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020), Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen 

(28/11/1820-28/11/2020), Kỷ niệm 31 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh 

Việt Nam (06/12/1989-06/12/2019),... 

Tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 

XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó tập trung 04 nội dung quan trọng là: tổng kết 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, 

nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 

trong nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần 

Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ 

thành phố Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả bầu cử đoàn đại biểu 

của Đảng bộ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 



Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, quán triệt Kết 

luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và 

phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 

nước. 

Tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - 

9/11 và tổng kết, trao giải các cuộc thi tìm hiểu pháp luật và trao giải Hội thi tuyên 

truyền, giới thiệu sách Chủ đề “Việt Nam, đất nước, con người” do Thành đoàn và 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về phối hợp tổ chức. 

Tổ chức Hội thi tìm hiểu về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và sáng 

kiến về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên thành phố với 

sự tham gia của 5 đội là đại diện Liên Chi Hội Sinh viên đến từ các trường: Trường 

Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ, Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Tây Đô và hơn 

500 cổ động viên đến từ các trường. Kết quả đơn vị Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ đã đạt giải nhất, Trường Đại học Cần Thơ đạt giải nhì Hội thi. 

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

chƣơng trình đồng hành với thanh niên 

Các cấp bộ Đoàn tích cực thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên 

có ý nghĩa nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm 

kỳ 2020 – 2025. 

Thành đoàn phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ thành phố tổ chức diễn đàn 

gặp gỡ, đối thoại giữa Hội Doanh nhân trẻ với thanh niên khởi nghiệp năm 2020. 

Đại diện các doanh nhân trẻ đã chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn, thách thức 

trong quá trình khởi nghiệp như: nguồn nhân lực, tài chính, cơ hội, thách thức... 

trao đổi thảo luận xoay quanh các vấn đề: thực trạng vốn khởi nghiệp, tiếp cận các 

nguồn vốn hỗ trợ, nguồn vốn vay ưu đãi; giải pháp liên kết mô hình thanh niên phát 

triển kinh tế; đầu ra cho sản phẩm; vai trò và trách nhiệm của tổ chức Đoàn - Hội 

các cấp trong việc tuyên truyền, hỗ trợ để thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp; việc 

tiếp cận các chế độ, chính sách của thanh niên trong khởi nghiệp đã được thảo luận 

tại Diễn đàn. 

Chỉ đạo Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ và Trường Phổ thông Thái 

Bình Dương tổ chức Chương trình Tình nguyện mùa đông 2020 và Xuân tình 



nguyện 2021. Qua đó, đã tặng 100 phần quà với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng cho 

bà con nhân dân và thanh thiếu nhi đồng bào dân tộc tại thôn Pang Pế Dơng, xã Đạ 

Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. 

3. Một số hoạt động khác 

BCH Đoàn thành phố Cần Thơ đăng cai tổ chức Hội nghị cán bộ Đoàn, Hội, 

Đội chủ chốt khu vực phía Nam góp ý Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó 

trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư BCH Trung 

ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Trung 

Nhân – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ. Tại Hội 

nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất nhiều nội dung đóng góp và Dự thảo 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác 

xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. 

Tổ chức Tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn và Tổ 

chức cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020 – 2022 với sự 

tham gia của hơn 100 đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư các Đoàn cơ sở Khối địa bàn 

dân cư và các đơn vị trực thuộc Thành đoàn. Qua tọa đàm có hơn 30 ý kiến trao đổi 

các nội dung xoay quanh công tác nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn trong 

giai đoạn hiện nay; công tác nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư Chi đoàn, nhất là 

các Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư; Phát huy vai trò của Bí thư Chi đoàn trong 

việc thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động của Chi đoàn; 

công tác nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị; công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ 

Đoàn các cấp; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn; công tác bố trí, sử dụng, 

luân chuyển cán bộ Đoàn; các chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn, công tác 

nâng cao chất lượng công tác đoàn viên; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt 

động gắn với củng cố tổ chức bộ máy cơ sở Đoàn; Chia sẻ các mô hình, giải pháp 

hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ Bí thư Chi đoàn 

trong giai đoạn hiện nay… 



Tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên truyền và kỹ năng viết 

tin, bài – năm 2020 cho 89 học viên là báo cáo viên, cán bộ đoàn, đoàn viên phụ 

trách công tác tuyên truyền tại đơn vị trực thuộc Thành đoàn. Học viên lớp được 

tiếp cận với các chuyên đề về: Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về Xây dựng và Phát 

triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Công tác tuyên 

truyền, phòng, chống ma túy trong giai đoạn hiện nay; báo điện tử và kỹ năng viết 

tin, bài; tìm hiểu về cách thiết kế infographic… Bên cạnh lý thuyết, các học viên 

còn thực hiện các bài tập nhóm, bài tập cá nhân liên quan đến nội dung đã được học 

tại lớp. Kết quả Ban Tổ chức lớp đã trao giấy chứng nhận cho 60 học viên tham gia 

đầy đủ các buổi học và hoàn thành tốt các nội dung kiểm tra, thực hành. 

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN cuối năm 2020 tại 13 đơn vị trực 

thuộc Thành đoàn (riêng khối Trường học thực hiện theo chương trình năm học), 

qua đó đánh giá những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong năm 2020, đồng 

thời định hướng các hoạt động trọng tâm sẽ diễn ra trong năm 2021. 

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 12/2020  

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

trong thanh thiếu nhi. 

- Hội nghị Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng trong sinh viên. 

- Hội nghị Ban Chấp hành Thành đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022. 

- Khai mạc Hội thao Sinh viên năm 2021. 

- Hội thi tiếng hát học sinh, sinh viên lần thứ 15 năm 2021. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 

tháng 11 và phương hướng các hoạt động tháng 12/2020 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; 

- LĐLĐ TPCT-Cụm trưởng thi đua; 

- 23 đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VP, VPTH(GĐ). 
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