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BÁO CÁO
Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 7, phƣơng hƣớng
tháng 8/2020

----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 7 và định hướng các hoạt động trọng tâm tháng 8
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 25 năm Ngày Việt
Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2020), Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống
ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020), Kỷ niệm 73 năm ngày Thương
binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020),… Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo các
cấp bộ Đoàn tổ chức tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố,
kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị đồng thời các
cấp bộ đoàn đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các Phương hướng,
Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố
Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng.
Tiếp tục triển khai việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Ngoài ra, Ban
Thường vụ Thành đoàn tổ chức Lễ tuyên dương 79 gương thanh niên tiên tiến làm
theo lời Bác năm 2020 tại Tượng đài Bác Hồ, Bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong
Việt Nam (15/7/1950-15/7/2020), Ban Thường vụ Thành đoàn đã thành lập đoàn
đến thăm và chúc mừng Hội Cựu TNXP thành phố. Qua đó, mong muốn các đồng
chí luôn phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của TNXP nhằm tiếp thêm ngọn
lửa nhiệt huyết, tinh thần cống hiến cho thế hệ trẻ thành phố.

2. Kết quả triển khai các phong trào hành động cách mạng và các
chƣơng trình đồng hành với thanh niên
Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2020 tính đến thời điểm hiện tại đã có 8 đội
hình sinh viên tình nguyện ra quân với 208 chiến sĩ, thực hiện các công trình, phần
việc thanh niên tình nguyện tại chỗ và triển khai trên các địa bàn khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long (riêng năm nay thành phố khuyến khích các đơn vị tổ chức
các hoạt động tình nguyện tại chỗ để đảm bảo việc học và an toàn của các chiến sỹ
sau mùa dịch Covid-19). Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè thành
phố Cần Thơ đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc ra quân thực hiện các công
trình thanh niên như: Ra quân thực hiện các công trình thanh niên sơn vẽ tranh
tường tuyên truyền phân loại rác thải, bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến hẻm văn
minh, trồng cây xanh, tạo cảnh quan đô thị và nông thôn mới. Tiêu biểu: Quận
đoàn Bình Thủy phối hợp Chi đoàn Đội đặc nhiệm thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ
động Tây Nam Bộ thực hiện ra quân “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, trồng 100 cây
hoàng yến và 70 cây hoa mười giờ tại Cồn Sơn, khu vực 1, phường Bùi Hữu Nghĩa,
với 30 ĐVTN tham gia. Quận đoàn Thốt Nốt: Phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống
bệnh sốt xuất huyết trong mùa mưa bão, có 150 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia; Đoàn
phường Thốt Nốt ra mắt mô hình “Tuyến đường Thanh niên tự quản Sáng - Xanh Sạch - Đẹp” đảm bảo ATGT, tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh khu dân cư Huỳnh
Châu, với 43 hộ dân sinh sống, và 400m đường giao thông; Đoàn trường Đại học
Tây Đô thực hiện tuyên truyền phòng chống Ma túy, diệt lăng quăng, tuyên truyền
về bạo lực gia đình tại địa bàn thực hiện; Thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm
73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020 và phát huy mọi nguồn
lực hướng về cuộc sống cộng đồng, ngày 05/7/2020 Ban Chấp hành Đoàn Trường
Cao đẳng Y tế Cần Thơ phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an thành phố Cần
Thơ tổ chức đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 bà con tại xã Trung
Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Cũng trong dịp này, Đoàn Thanh niên Công an
Thành phố Cần Thơ đã vận động các mạnh thường quân tài trợ 200 phần quà tặng
với tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng.
3. Một số hoạt động khác
Phối hợp với Ban Đoàn kết thanh niên Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị
giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Sông Hậu 6 tháng đầu
năm 2020 diễn ra tại Cần Thơ. Dịp này, Trung ương Đoàn trao tặng 20 suất học
bổng Vừ A Dính (01 triệu đồng/1 suất) cho học sinh thành phố Cần Thơ. Trước đó,
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đã diễn ra Hội thao cán bộ Đoàn Cụm Đồng bằng sông Hậu lần thứ VI năm 2020
với một số môn thi như Bóng đá nam, Cầu lông…
Tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần
Thơ nhiệm kỳ 2017 - 2022, giai đoạn 2017 - 2020 tại Hội Trường Thành ủy Cần
Thơ. Nhằm ghi nhận những đóng góp của các cấp bộ Đoàn, các đơn vị đồng hành
cùng với Đoàn bộ thành phố trong nửa nhiệm kỳ qua, Ủy ban Nhân dân thành phố
đã trao tặng Bằng khen cho 16 tập thể và tặng Bằng khen của Thành đoàn cho 14
tập thể.
Thành lập Tổ Rà soát kết quả thực hiện Bảng tiêu chí thi đua khối Đại học,
Cao đẳng năm học 2020 tại 10 trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố
Cần Thơ từ ngày 09-16/7/2020.
Thành lập Đoàn Kiểm tra chuyên đề công tác cập nhật Hồ sơ sổ sách theo
Hướng dẫn số 07-HD/TĐTN-TCKT ngày 05/6/2018 của Ban Thường vụ Thành
đoàn. Theo đó, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra từ ngày 16/7-24/7/2020 tại 06 đơn vị
quận, huyện đoàn và tương đương.
Tổ chức Hội thi Tin học trẻ thành phố Cần Thơ lần thứ 22 năm 2020 với sự
tham gia của 125 thí sinh được chia là 5 bảng thi. Hội thi được diễn ra từ ngày 16 18/7/2020 tại Trường THPT Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Kết quả, Ban tổ chức đã trao 14 giải ở phần thi sản phẩm sáng tạo gồm: 2 giải Nhất,
3 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích. Ðối với phần thi kỹ năng lập trình,
Ban Tổ chức trao 28 giải cho các thí sinh xuất sắc nhất.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TỪ 20/7 ĐẾN 31/8/2020
- Tham dự Hội trại truyền thống của Đoàn Thanh niên Bộ Công an tại Tây
Ninh (25-27/7/2020);
- Đồng loạt tổ chức Chương trình Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ (ngày
26/7/2020) kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020).
- Hội nghị tổng kết Nghị quyết liên tịch 03 tại Cà Mau (31/7/2020);
- Tập huấn Giáo viên Tổng phụ trách Đội năm 2020 (27-31/7/2020);
- Ngày hội thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp tại Phong Điền (07/8/2020);
- Tọa đàm tuổi trẻ sáng tạo - khởi nghiệp và trao quà cho bí thư chi đoàn ấp
và mô hình kinh tế huyện Phong Điền (07/8/2020);
- Triển khai Chương trình Tiếp sức mùa thi 2020 (05-11/8/2020);
- Tham gia Đại hội Cháu Ngoan Bác Hồ toàn quốc (06-09/8/2020);
- Tổ chức Hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách Chủ đề “Việt Nam, đất nước,
con người” (21/8/2020);
3

- Tập huấn đội tuyển Tin học trẻ thành phố tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn
quốc năm 2020 (16-23/8/2020);
- Tiếp tục triển khai các hoạt động trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện
hè 2020.
- Phối hợp với Trường chính trị mở lớp Trung cấp Chính trị cho cán bộ Đoàn
năm 2020.
Trên đây là Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
tháng 7 và phương hướng các hoạt động tháng 8/2020 của Đoàn bộ thành phố Cần
Thơ./.
TM. BAN THƢỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
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