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BÁO CÁO
Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 10,
phƣơng hƣớng tháng 11/2020

----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 10 và định hướng các hoạt động trọng tâm tháng
11 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 144 năm Ngày sinh
cụ Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876-01/10/2020), Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh của
đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2020), Kỷ niệm 90 năm Ngành Tổ
chức xây dựng đảng (14/10/1930 – 14/20/2020), Kỷ niệm 90 năm công tác Dân vận
(ngày 15/10/1930 – 15/10/2020), Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Văn phòng
cấp ủy (18/10/1930 – 18/10/2020), Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân
Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020), Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên
hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2090), Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền
thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2020).
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 Nghị
quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền

tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong
tình hình mới” trước tình hình các thế lực thù địch ra sức chống phá trên MXH
trước các kỳ Đại hội Đảng các cấp.
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, tiêu biểu:
Đoàn Trường Đại học Cần Thơ đã tiến hành Lễ khởi công Công trình thanh
niên “Công viên đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp” với mục đích phục vụ hoạt động
sinh hoạt, học tập của sinh viên; Đoàn Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ
phối hợp quận đoàn Thốt Nốt tổ chức Lễ khởi công nhà nghĩa tình chiến sĩ “Căn
nhà 19/8” đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với kinh phí 50 triệu đồng;
Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Bảo trợ
Bệnh nhân nghèo thành phố tổ chức Giải quần vợt “Vì bệnh nhân nghèo” lần thứ
XI và Cuộc thi “Đi bộ vì sức khỏe năm 2020” với sự thu hút trên 300 đoàn viên
thanh niên, học sinh, sinh viên, người dân tham gia.
Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần
Thơ và Hội Cựu TNXP thành phố Cần Thơ năm 2020, tiến hành thăm, tặng 20 suất
quà và hỗ trợ sữa chữa 02 căn nhà với tổng kinh phí 22 triệu đồng quà các đồng chí
Cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.
Tổ chức thành công Hội thi Tin học cán bộ công chức lần thứ 3 năm 2020 với
sự tham gia của 72 thí sinh. Kết quả, Ban Tổ chức Hội thi đã trao 01 nhất,0 2 nhì 03
giải ba, 05 khuyến khích và 01 nhất, 01 nhì, 01 ba cho bảng sản phẩm sáng tạo.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần
Thơ về việc ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai, Ban Thường vụ Thành
đoàn đã thực hiện “Chuyến xe ước mơ” ra hỗ trợ người dân tại tỉnh Quảng Trị gồm:
1.000 có số thuốc, 1.000 phần quà, gồm gạo, nhu yếu phẩm, áo phao.... Kết quả, từ
15-20/10 đã vận động được tổng trị giá trị hơn 450 triệu đồng. Dự kiến “Chuyến xe
ước mơ” sẽ tiếp tục hành trình đợt thứ 2 vào ngày 27/10, gồm quần áo, trang thiết bị
sinh hoạt, nước sạch, dung dịch sát khuẩn, tiền mặt... Bên cạnh đó, phát động cán bộ
đoàn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố chung tay, ủng hộ đồng bào miền
Trung bị thiệt hại do thiên tai gây ra sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định
cuộc sống.

Chỉ đạo Ban Thường vụ quận đoàn Ninh Kiều thành lập đội 11 đội hình tình
nguyện với hơn 100 lực lượng trực các tuyến đường có triều cường dâng cao ở trung
tâm thành phố Cần Thơ để hỗ trợ người dân di chuyển.
Ủy ban Hội LHTN thành phố đã tổ chức các hoạt động chào mừng 64 năm
ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam: Giao lưu bóng đá thanh niên Ủy ban Hội
các quận, huyện; giao lưu văn nghệ thanh niên các dân tộc, tôn giáo; Ngày hội Tôi
yêu Tổ quốc tôi và tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống. Nhân dịp này, Ủy ban Hội
thành phố đã trao tặng 50 phần quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn với tổng
trị giá 15 triệu đồng.
3. Một số hoạt động khác
Thực hiện Giám sát kết quả triển khai Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai
đoạn 2015-2030” từ năm 2015 đến năm 2020 tại 04 đơn vị quận, huyện, trường
Cao đẳng, Đại học là Huyện ủy Cờ Đỏ, Quận ủy Thốt Nốt, Đảng ủy trường Đại học
Y Dược và Đảng ủy trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật; tại 04 xã, phường gồm:
Đảng ủy xã Thới Xuân, Đảng ủy xã Thới Đông (Cờ Đỏ); Đảng ủy phường Tân Lộc
và Đảng ủy phường Thới Thuận (quận Thốt Nốt).
Phối hợp Cơ quan đại diện Báo Gia đình Việt Nam tại Cần Thơ tổ chức
chương trình “Đêm hội trăng rằm - San sẻ yêu thương” tại Công viên Lưu Hữu
Phước, quận Ninh Kiều. Tại chương trình đã trao 600 phần quà Trung thu, 100 suất
học bổng tiền mặt trị giá 1.000.000đồng/suất, 20 chiếc xe đạp, 6.000 quyển tập cho
các em học sinh mầm non, tiểu học có hoàn cảnh khó khăn, học sinh giỏi trên địa
bàn các phường phường An Phú, An Cư, Tân An, Cái Khế, An Nghiệp thuộc quận
Ninh Kiều, CLB Trẻ em đường phố và Nhà nuôi dạy trẻ khuyết tật, mồ côi Cần
Thơ. Đồng thời bố trí gần 50 gian hàng để tổ chức các trò chơi, tặng quà, bánh kẹo,
lồng đèn hoàn toàn miễn phí cho tất cả thiếu nhi đếm tham gia chương trình. Bên
cạnh đó, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn phối hợp, vận động và tổ chức Trung thu cho các
em thiếu nhi trên địa bàn thành phố với hơn 35 ngàn phần quà trị giá gần 2 tỷ đồng.
Tập huấn Cán bộ đoàn theo chức danh Bí thư Đoàn cơ sở năm 2020 cho 104
đồng chí là bí thư đoàn và quy hoạch bí thư đoàn cơ sở của 9 quận huyện và 4 đoàn
trực thuộc.
Ủy ban Hội LHTN thành phố Cần Thơ tớp tập huấn cán bộ Hội năm 2020
cho 83 anh, chị là Chủ tịch, Phó chủ tịch, uỷ viên Ủy ban Hội các xã, phường, thị
trấn, thành viên các câu lạc bộ trực thuộc Ủy ban Hội thành phố...

Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức lớp tập
huấn cán bộ Hội Sinh viên năm 2020 cho 95 đồng chí. Lớp tập huấn đã tập trung
các chuyên đề: Phương pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông của Hội Sinh
viên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; kỹ năng nói và thuyết trình; một số vấn đề
về công tác Hội và phong trào Sinh viên hiện nay; công tác tổ chức xây dựng Hội
Sinh viên Việt Nam; kỹ năng hoạt náo, thắt rút dây cho cán bộ Hội. Ngoài ra, Hội
Sinh viên thành phố Cần Thơ tiến hành duyệt văn kiện và chỉ đạo Đại hội Hội Sinh
viên các trường Cao đẳng, Đại học nhiệm kỳ 2020 – 2023.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11/2020
1. Rà soát Bảng tiêu chí thi đua năm 2020 tại 13 đơn vị quận, huyện đoàn và
tương đương.
2. Tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc tại Hà Nội (2226/10/2020).
3. Tham dự Hội nghị tập huấn giáo viên Tổng phụ trách Đội toàn quốc tại
Lâm Đồng (22-26/10/2020).
2. Hội nghị góp ý văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
(30/10/2020).
3. Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trong Sinh viên lần 3 năm 2020 (tháng
10/2020).
6. Lớp tập huấn Giáo viên TPT Đội năm 2020 (30 - 31/10/2020).
7. Tập huấn công tác viết tin bài năm 2020 (03-05/11/2020).
8. Hội thi Bí thư đoàn cơ sở giỏi năm 2020 (trong tháng 11/2020).
9. Kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cuối năm
2020 (10-25/11/2020).
10. Hội nghị sơ kết các chương trình, kế hoạch phối hợp với sở, ban, ngành.
Trên đây là Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
tháng 10 và phương hướng các hoạt động tháng 11/2020 của Đoàn bộ thành phố
Cần Thơ./.
TM. BAN THƢỜNG VỤ
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