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I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHIỆM KỲ 2017 - 2022 

1. Thuận lợi 

 Nhiệm kỳ 2017 - 2022 là thời gian diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng 

đại của đất nước và của tỉnh: Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng; 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 

(3/2/1930 - 3/2/2020), 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1931-26/3/2021); bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu 

HĐND các cấp…  

Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm đến công 

tác Đoàn và phong trào Thanh niên. 

 Đoàn Khối và các cơ sở Đoàn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, cấp 

ủy tại cơ sở và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức Đoàn thể trong việc tổ chức 

các hoạt động phong trào Đoàn. 

 Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khối, Ban điều hành các Cụm thi 

đua, cán bộ Đoàn ở cơ sở và đoàn viên, thanh niên toàn Đoàn luôn đoàn kết, 

năng động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm, đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển 

khai, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, góp 

phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.  
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Đoàn viên trong Khối cơ bản có trình độ lý luận chính trị và chuyên môn 

cao, công tác trên nhiều lĩnh vực; đoàn viên thanh niên trong toàn Khối luôn nêu 

cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đoàn 

viên thanh niên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

 2. Khó khăn 

Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch diễn ra ngày 

càng tinh vi, mạng xã hội với những thông tin xấu, độc đã có tác động nhất định 

đến nhận thức, tư tưởng của một bộ phận đoàn viên, thanh niên. 

Tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến việc tổ 

chức các phong trào Đoàn.  

Phó Bí thư Đoàn Khối và cán bộ Đoàn tại cấp cơ sở đều không chuyên trách, 

thường xuyên có sự biến động do tham gia các lớp đào tạo dài hạn, chuyển công 

tác, trưởng thành Đoàn...Cán bộ mới bổ sung còn hạn chế về kinh nghiệm tổ 

chức, triển khai các hoạt động Đoàn. Một số tổ chức cơ sở Đoàn không theo cơ 

cấu tổ chức của Đảng, cán bộ Đoàn chuyên trách ít. 

Số lượng đoàn viên tại các đơn vị không đồng đều. Nhiều cơ sở Đoàn có 

số lượng đoàn viên ít, tuổi đoàn bình quân cao, một số đơn vị đặc thù làm việc 

theo ca kíp, khó tổ chức được các hoạt động tập trung. 

Kinh phí hoạt động Đoàn còn nhiều khó khăn, chưa tìm được mô hình xây 

dựng quỹ Đoàn, phần lớn dựa vào sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo, tổ 

chức công đoàn các cơ quan, đơn vị và sự đóng góp của đoàn viên. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác giáo dục của Đoàn 

1.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng  

Các cơ sở Đoàn đã thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, phổ biến, 

quán triệt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách của Nhà 

nước; nghị quyết của Đoàn, đặc biệt là các nội dung liên quan đến công tác 

thanh niên và việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối 

các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng cấp cơ sở 

và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng 

trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên1; chú trọng việc học tập, quán triệt Nghị 

quyết theo hướng đa dạng hóa các hình thức triển khai như: tăng cường sử dụng 

công cụ infographic, clip ngắn, mạng xã hội; tập trung thảo luận các nội dung 

cốt lõi, vấn đề mới trong nghị quyết. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, 

quán triệt Nghị quyết được chú trọng.  

Việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các bài lý 

luận chính trị được quan tâm triển khai. 

 
1 Trong nhiệm kỳ các cơ sở đoàn tổ chức được 120 Hội nghị quán triển triển khai học tập. Trong đó có 

12 hội nghị cán bộ chủ chốt cấp Đoàn Khối, còn lại là các hội nghị do cơ sở tổ chức. 
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Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong thanh niên 

được Đoàn Khối và các cơ sở đoàn trực thuộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển 

khai, thực hiện; đặc biệt là thời điểm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 20252; bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-20263; công tác 

đấu tranh với những luận điệu chống phá, âm mưu trong chiến lược “diễn biến 

hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm vào thanh niên được chú trọng và có 

nhiều chuyển biến tích cực. Tham gia Ban chỉ đạo 35 do Đảng ủy Khối và Tỉnh 

đoàn thành lập, bước đầu có sự kết nối, phối hợp giữa các lực lượng trong chia 

sẻ thông tin tích cực, đấu tranh, gỡ bỏ các tài khoản mạng xã hội xấu độc, đảm 

bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự. Thành lập và duy trì hoạt động của câu 

lạc bộ Lý luận trẻ, giai đoạn 2019 - 20224. 

Các cơ sở Đoàn tích cực đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác tuyên truyền thông qua việc duy trì hiệu quả các kênh thông tin 

truyền thông, phát huy vai trò mạng xã hội, các công cụ truyền thông hiện đại 

như facebook, youtube, zalo, tiktok... nhằm kịp thời cung cấp thông tin, định 

hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là trước các sự việc 

phức tạp phát sinh. 

Chỉ đạo, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ 

Đảng”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh... qua đó giáo dục , bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. 

1.2. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, xác định nội dung, hình 

thức phù hợp gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, là một trong 

những tiêu chí đánh giá phân tích chất lượng đoàn viên và tổ chức Đoàn. Các cơ 

sở Đoàn đoàn tập trung triển khai, học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa và 

hằng năm thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Hội nghị học tập 

chuyên đề, tọa đàm...đã có 650 lượt cán bộ đoàn, 9.600 lượt đoàn viên thanh 

niên được học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh. Hằng năm, Đoàn khối thành lập đoàn đại biểu tham dự liên hoan thanh 

niên tiên tiến làm theo lời Bác Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp các tỉnh, 

thành phố phía Bắc. Đoàn Khối đã phối hợp với Đoàn khối Cơ quan - Doanh 

nghiệp 12 tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức hoạt động kỷ niệm với chủ đề 

“Hành trình theo dấu chân Bác" tại Nghệ An.Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ 

 
2 Đoàn Khối tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai đợt hoạt động cao điểm “Tuổi trẻ Khối các 

cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX, Đại 

hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 100% các cấp bộ 

Đoàn triển khai "Ngày Thanh niên cùng hành động" 03/02/2021 chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII. 
3 Tiêu biểu là Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến “Lá phiếu trách nhiệm” tìm 

hiểu pháp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do 

tỉnh đoàn phát động thu hút trên 1000 lượt ĐVTN; hưởng ứng thực hiện được 5 video clip “Cùng nhau đi bầu” 

của Trung ương Đoàn phát động. 
4  Câu lạc bộ gồm 11 đồng chí do đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối làm chủ nhiệm câu lạc bộ. 
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Đoàn Khối đã tuyên dương và đề nghị tuyên dương 65 điển hình thanh niên tiên 

tiến làm theo lời Bác, giới thiệu 15 điển hình tiên tiến cấp tỉnh và 5 điển hình 

tiên tiến cấp Trung ương.  

1.3. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh 

thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi 

100% các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối đã tổ chức đăng ký, đảm 

nhận các công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở thi đua chào mừng kỷ niệm 

các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, địa phương, của Đoàn5. Các hoạt động được 

tổ chức theo hướng coi trọng tính giáo dục và tự giáo dục, phát huy truyền thống 

cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, bồi đắp tinh thần tự hào dân tộc cho thanh 

thiếu nhi. Nhiều đợt sinh hoạt truyền thống, cuộc thi, chương trình được triển 

khai sâu rộng6, thu hút trên 5.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, tạo hiệu 

ứng mạnh mẽ, khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, trách nhiệm bảo vệ chủ 

quyền, quyền chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc trong thanh thiếu nhi. 

Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”, về nguồn, 

chăm sóc và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, văn hóa7 được tổ chức 

thường xuyên đã góp phần quan trọng giáo dục truyền thống cho thanh niên. 

Việc chăm sóc, tri ân các gia đình có công với cách mạng, Anh hùng LLVT 

nhân dân, gia đình Cựu TNXP được triển khai hiệu quả từ cơ sở8. Đặc biệt các 

hoạt động chỉnh trang, dâng hương, thắp nến tri ân các Nghĩa trang liệt sỹ được 

tổ chức vào dịp 27/7 hằng năm, thu hút trên 1000  lượt đoàn viên, thanh thiếu 

niên tham gia. 

1.4. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi 

Việc triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 

đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022”, cuộc vận 

động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 

2018 – 2022 đã tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, 

lối sống của thanh thiếu nhi. Tổ chức Đoàn đã phối hợp với gia đình, nhà trường 

giáo dục đạo đức, lối sống, ứng xử văn minh, phòng chống bạo lực học đường, 

 
5 Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/ 1969 - 02/9/2019) Đoàn 

Khối đã phối hợp Đêm giao lưu “Tuổi trẻ khối cơ quan – doanh nghiệp các tỉnh, thành phố gặp gỡ trên quê 

hương Bác”; tổ chức lễ bàn giao công trình thanh niên là khuôn viên sân nhà văn hóa xóm 6 (Quang Sơn, Đô 

Lương) trị giá hơn 50 triệu đồng, tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu 

Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương; đến thăm Làng Sen quê Bác; tổ chức đêm 

giao lưu văn nghệ "Nối vòng tay lớn” tại Thị xã Cửa Lò, Nghệ An; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) , 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

(26/3/1931 – 26/3/2021) , 55 năm ngày thành lập Tỉnh Đoàn Điện Biên (27/4/1963 – 27/4/2018), 65 năm chiến 

thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2019), 70 năm 

thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 - 10/10/2019)... toàn Đoàn Khối đã tổ chức nhiều công trình, 

phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả. 
6 Cuộc thi “Tìm hiểu biên giới và Bộ đội biên phòng chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống bộ đội 

biên phòng (3/3/1959 -3/3/2019),  30 năm Ngày biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019)”; Cuộc thi “Tìm hiểu lịch 

sử, tự hào Việt Nam”; Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”... 
7. Hằng năm, Ban Thường vụ Đoàn Khối chỉ đạo các cấp bộ đoàn tổ chức các hoạt động chăm sóc, chỉnh trang  khu 

di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, các Nghĩa trang liệt sỹ.  
8 Toàn Khối giúp đỡ được trên 1000 lượt  gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, tổng trị 

giá trên 800 triệu đồng. Tiêu biểu là các cơ sở Đoàn thuộc Cụm thi đua số 1, 2, 4 Đoàn Khối…. 
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tệ nạn xã hội và các hành vi lệch chuẩn trong học sinh, sinh viên. Diễn đàn “Xây 

dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” là môi trường để học 

sinh, sinh viên trau dồi kỹ năng sống, định hướng xây dựng tình bạn đẹp cho học 

sinh, sinh viên góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh.  

Căn cứ tiêu chí của Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức 

bình xét, giới thiệu 80 lượt đoàn viên tiêu biểu nhận danh hiệu “Học sinh 3 rèn 

luyện”, “sinh viên 5 tốt” dành cho học sinh, sinh viên các trường Cao đẳng. 

Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên 

mạng xã hội được cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên hưởng ứng tích cực, góp 

phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp của cuộc sống, đồng thời góp phần phản bác những 

thông tin xấu, độc hại. Kết quả: đã đăng tải hơn 250 tin bài tuyên truyền qua 

fanpage, faceook, có gần 3000 lượt truy cập; triển khai tuyên truyền trong cán 

bộ, ĐVTN về chương trình “Thank you Việt Nam”, cài đặt và sử dụng ứng dụng 

“Thanh niên Việt Nam”. 

1.5. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  

Công tác giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, kịp thời phổ biến các chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đoàn 

viên, thanh niên. Tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Thanh 

niên với văn hóa giao thông” bằng nhiều phương thức sáng tạo, phù hợp với 

từng đối tượng thanh niên9 . Chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện 

Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các 

giải pháp cấp bách ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động 

vận tải trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Phương thức giáo dục pháp luật của Đoàn 

ngày càng được đổi mới thông qua các các đợt sinh hoạt chính trị, các diễn đàn 

thanh niên, các cuộc thi, hội thi, phiên tòa giả định...; qua nêu gương điển hình 

tiên tiến, người tốt, việc tốt; định hướng thanh niên qua các phương tiện truyền 

thông, mạng xã hội... 

2.  Tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò 

xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc 

2.1. Phong trào “Thanh niên tình nguyện”  

 
9 Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ  Đoàn Khối đã giao các cơ sở đoàn khối nội chính phối hợp tổ chức 

các buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên, phát tờ rơi, phiên tòa giả định. Các cơ sở 

khối trường học thường xuyên phối hợp với Đoàn Công an tỉnh, Công an Thành phố tổ chức các buổi ngoại khóa 

tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên Thanh niên. Thông qua đó đoàn viên thanh niên được tiếp cận 

với Luật thanh niên, Luật phòng chống ma túy, Luật an toàn giao thông, Luật hôn nhân và gia đình. Tổ chức 

giúp người dân giải quyết các vấn đề về công tác thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu 

nại tố cáo thuộc thẩm quyền tại xã Tủa Thàng, Tủa Chùa. Thực hiện tư vấn, hướng dẫn giải đáp vướng mắc pháp 

luật cho các hộ gia đình về các lĩnh vực: hộ tịch, hôn nhân gia đình, hình sự, dân sự...tại xã Ngối Cáy, Mường 

Ảng. Tổ chức tuyên truyền pháp luật và phát tờ rơi, xét xử án hình sự sơ thẩm đưa 03 vụ án về ma tuý xét xử lưu 

động tại trung tâm thị trấn Điện Biên Đông. Thực hiện tư vấn, hướng dẫn giải đáp vướng mắc pháp luật cho các 

hộ gia đình về các lĩnh vực: hộ tịch, hôn nhân gia đình, hình sự, dân sự của xã Ngối Cáy, Mường Ảng..... Điển 

hình là chi đoàn cơ sở Tòa án nhân dân tỉnh, Viện KSND tỉnh, Sở Tư Pháp, trường Cao đẳng Y tế, Cao đẳng 

Nghề… 
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Tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới: các cơ sở Đoàn tiếp tục 

tham mưu với cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị triển khai tổ chức các hoạt động thanh 

niên tình nguyện, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên giúp đỡ các xã 

đặc biệt khó khăn mà đơn vị được UBND tỉnh phân công. Việc tham mưu giúp 

lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính 

phủ về “Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững” đạt được những kết 

quả nhất định10.  

Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh được triển khai có hiệu 

quả: Hưởng ứng phong trào “3 trách nhiệm”, các cơ sở Đoàn  đã tuyên truyền, 

vận động công chức, viên chức trẻ tổ chức tư vấn chuyên môn, tư vấn, hỗ trợ thủ 

tục hành chính; triển khai một số mô hình tham gia xây dựng công sở văn minh, 

hiện đại. Tập trung vào xây dựng cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, 

an toàn; xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; 

xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa; tham gia xây dựng đô 

thị thông minh. Nhân rộng và nâng cao chất lượng các mô hình hay, hiệu quả 

trong xây dựng đô thị văn minh. Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn đã tích cực 

tham mưu với cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân 

chủ, cải cách thủ tục hành chính, làm việc theo cơ chế “một cửa” trong cơ quan, 

đơn vị, xây dựng cơ quan văn minh, xây dựng nếp sống văn hoá mới trong giao 

dịch, ứng xử, góp phần tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân 

dân đến giao dịch và giải quyết công việc nhanh chóng, thuận lợi11.  

 
 

10 Phối hợp với Thành đoàn Điện Biên Phủ, Đoàn cơ sở Sở Xây dựng Bắc Ninh tổ chức  chức khởi công 

xây dựng công trình đường bê tông nông thôn tại xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ với tổng trị giá trên 70 

triệu đồng. Tổ chức chương trình tình nguyện tại xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, trao tặng 200 cây hoa ban , 

hỗ trợ 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn,  xây dựng 07 nhà tiêu hợp vệ sinh, tổ chức tư vấn, khám bệnh, cấp 

thuốc miễn phí cho 100 cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách, người có công với cách mạng  trị giá 

trên 60 triệu đồng. Phối hợp với Đoàn khối các cơ quan Thành phố Hải Phòng tổ chức Chương trình tình nguyện 

với chủ đề "Xuân yêu thương" trao tặng 500 áo cờ đỏ sao vàng; 500 suất quà gồm quần áo, sữa, dép, vở, bút, 

thước kẻ; 300kg gạo; 50 chăn ấm; 20 suất học bổng, trị giá của hoạt động là 90 triệu đồng.  Phối hợp với Đoàn 

khối các cơ quan tỉnh Thanh hóa xây dựng công trình thanh niên mang tên "Con đường thanh niên" (đổ bê tông 

đoạn đường liên thôn bản dài gần 70m tại đội 14, xã Thanh Hưng) trị giá trên 70 triệu đồng. 

Phối hợp với câu lạc bộ tình nguyện BKAV và câu lạc bộ Bphonefans Club hỗ trợ kinh phí xây dựng 

khu bể nước, nhà tắm, nhà vệ sinh cho các em học sinh tại trường PTDTBT tiểu học Pú Hồng; hỗ trợ kinh phí 

xây dựng 01 bếp ăn cho trường mầm non Tòng Sớ, xã Pú hồng, huyện Điện Biên Đông với tổng số kinh phí 122 

triệu đồng. Kết nối với quỹ từ thiện “Lão nhà quê và các bạn” xây dựng 01 lớp họ mầm non tại xã Pú Hồng, 

huyện Điện Biên Đông trị giá 120 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng 3500 suất quà, 2000 chăn ấm, 

5500 áo ấm, 500 đệm, 18 giường, 5 tấn gạo, nhu yếu phẩm... cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, bà 

con bị thiệt hại do mưa lũ, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.  

Tổ chức trao 10 triệu đồng và trao 1 con trâu cho 2 hộ nghèo tại bản Huổi Khương, xã Vàng Đán, 

huyện Nậm Pồ.  Tổ chức trao tặng 10 con bò giống cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại xã Huổi Só huyện 

Tủa Chùa với tổng trị giá 150 triệu đồng. Tổ chức trao tặng bò cho 1 số hộ nghèo, tổ chức giao lưu văn nghệ và 

bóng đá với đoàn thanh niên xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông. Kết nối với nhóm từ thiện Nguyễn Thị Cúc, 

thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng 15.000 cây giống Sa nhân cho 54 hộ nghèo xã Ta Ma, Tuần giáo… 

Tiêu biểu là chi đoàn Đài Phát thanh  - Truyền hình tỉnh, Chi đoàn Báo Điện Biên Phủ, chi đoàn Viện 

Kiểm sát Nhân dân tỉnh, chi đoàn Sở Tư pháp, Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, TT&DL, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực, 

Sở NN&PTNT, Sở Thông tin và Truyền thông, các chi đoàn ngành Ngân hàng, các cơ sở Đoàn thuộc cụm thi 

đua số 1, 2, 4 Đoàn Khối.... 

11 Điển hình như: Đoàn cơ sở Sở Lao động TBXH, chi đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài 

nguyên - Môi trường, Bảo hiểm xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch – Đầu tư…  
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Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: Tiếp tục 

triển khai hiệu quả chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, “Chống rác thải 

nhựa”, “Hành trình thứ hai của lốp xe”. Tổ chức trồng trên 5000 cây xanh tại 

khuôn viên của cơ quan, đơn vị; các hoạt động hưởng ứng phong trào chống rác 

thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ nguồn nước, tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên, người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi 

trường. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền góp phần bảo vệ các điểm du lịch 

công cộng, ứng phó với biến đổi khí hậu, tích cực hưởng ứng Giờ Trái đất, 

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Hoạt động “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, 

“Ngày Chủ nhật xanh” tiếp tục được tổ chức với các hoạt động cụ thể như: bóc 

xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định; thu gom và xử lý rác thải trên một số tuyến 

đường, khu di tích lịch sử trong thành phố; làm sạch cơ quan, đơn vị, vệ sinh 

phòng làm việc. Tăng cường sử dụng các nguyên vật liệu tái chế, vừa tạo sân 

chơi sáng tạo, thiết thực cho thanh thiếu nhi vừa góp phần bảo vệ môi trường.12 

Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: Hoạt động tình nguyện vì sức khỏe 

cộng đồng, các hoạt động tham gia phòng chống dịch Covid-19 được các cơ sở 

Đoàn tích cực triển khai thực hiện; tổ chức khám bệnh,  tư vấn sức khỏe, cấp 

thuốc cho 2.500 lượt bệnh nhân là thương binh, bệnh binh, người có công với 

cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng13 . 

Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã được triển khai tổ 

chức thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đoàn14. 

 
12 Mỗi năm,  tổ chức đồng loạt 05 ngày  Chủ nhật xanh,  Ngày thứ 7 tình nguyện  với khoảng  2500 lượt 

đoàn viên thanh niên tham gia. Phối hợp với Đoàn xã Núa Ngam triển khai công trình thanh niên “Ngôi nhà 200 

đồng” được thiết kế bằng khung sắt, bên trên lợp tôn phẳng (nhà đựng phế liệu: chai nhựa, lon bia, giấy bìa) tại 

02 điểm trường trên địa bàn xã Núa Ngam. 
13 Toàn Đoàn đã tổ chức 15 Chương  trình hiến máu tình nguyện thu hút hơn 1000 đoàn viên, thanh niên 

tham gia, thu được 500 đơn vị máu. Tổ chức chương trình tuyên truyền, phòng chống bệnh Covid và phát trên 

10.000 khẩu trang, 5000 lọ gel kháng khuẩn, 6500 thùng mỳ tôm, 2000 kiện nước uống, 41 đèn pin năng lượng 

mặt trời, 41 thùng cồn khô…. cho nhân dân, cán bộ, chiến sỹ các chốt chống dịch và người dân trong khu cách ly 

tập trung, các khu chợ, trường học, Trung tâm Bảo trợ xã hội…. Tặng 32 suất quà cho 32 y bác sỹ tỉnh Điện 

Biên chi viện cho miền Nam chống dịch trị giá 32 triệu đồng, chế tạo 1.500 chiếc kính bảo hộ mũ chắn giọt bắn 

(tấm mê- ca, nhựa mềm, cúc bấm, dây chun) để phòng chống dịch Covid-19…. Tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. 

Bốn Cụn thi đua trực thuộc Đoàn Khối đã phát động quyên góp, ủng hộ 30 hộ bị ảnh hưởng bão lũ tại xã 

Nậm Vì, Chung Chải, Sen Thượng (huyện Mường Nhé). Kết nối với công ty cổ phần cơ điện Fugytech - Hà Nội 

giúp đỡ 35 hộ bị thiệt hại trong đợt lũ , trao tặng 1 chiếc máy may, tiền mặt và các nhu yếu phẩm tại bản Nậm 

San, huyện Mường Nhé. Tổ chức chương trình thăm, tặng tiền mặt, tặng quà hỗ trợ nhân dân bị mưa lũ làm mất 

nhà ở, hoa màu, sạt lở đất xã Sì Lờ Lầu, Mồ Sì San, Tung Qua Lìn, Dào San (Phong Thổ, Lai Châu). Tổng trị giá 

trên 100 triệu đồng. 
14 Tổ chức thay bảng điện, dây dẫn, công tơ, bóng điện, sửa chữa điện miễn phí; triển khai thực hiện tốt 

chương trình thắp sáng đường quê, lắp đặt năng lượng mặt trời chiếu sáng cho nhà văn hóa các xã khó khăn, cầu 

Búng Lao (huyện Mường Ảng), xã Thanh Minh (Thành phố Điện Biên Phủ), xã Mường Pồn (huyện Điện Biên), 

50 hộ gia đình chính sách thuộc 2 xã Noong Hẹt, Hẹ Muông …. Tổng trị giá các hoạt động khoảng 180 triệu 

đồng.  

Hàng năm, Đoàn Khối đã thành lập 02 đội thanh niên tình nguyện với 25 tình nguyện viên tham gia các 

hoạt động “Tiếp sức mùa thi” , phối hợp với huyện đoàn Điện Biên và các tổ chức, cá nhân, nhóm thiện nguyện 

triển khai các phương án hỗ trợ cho 350 học sinh tham gia thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia tại tại khu 

vực thi trường THPT Thanh Chăn, huyện Điện Biên. Tổ chức chương trình  "Bữa sáng yêu thương"  phát 1.800 

suất ăn cho 120 em học sinh, trao tặng 125 phần quà là đồ dùng học tập hỗ trợ ban đầu cho các em học sinh khóa 

mới, tặng 54 suất quà cho 54 bạn HSSV có hoàn cảnh khó khăn, có ý thức vươn lên trong  học tập.Tổ chức bữa 

cơm tất niên cho gần 100 em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, thăm tặng quà cho các gia đình Làng và làng trẻ 
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 2.2. Tuổi trẻ sáng tạo 

Tổ chức các hoạt động vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi đề xuất ý 

tưởng sáng tạo: chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai cuộc vận động 

“Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, Toàn Đoàn đã đã đề xuất trên 1.000 ý 

tưởng, sáng kiến, đề tài nghiện cứu khoa học trong đó có trên 500 ý tưởng, 

sáng kiến được đăng tải trên Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo 

thanh niên Việt Nam. 

ĐVTN luôn là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai, cài đặt, nâng 

cấp kịp thời chương trình ứng dụng tin học vào lao động, sản xuất, xây dựng 

trang Website theo hệ thống ngành dọc, giúp lãnh đạo và cán bộ công chức 

trong đơn vị có thể nắm bắt và xử lý thông tin từ xa qua mạng Internet. Bên 

cạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, đội ngũ 

cán bộ Đoàn các cơ sở còn ứng dụng trong công tác chỉ đạo, điều hành các 

hoạt động của cơ sở Đoàn được kịp thời, hiệu quả15…   

Duy trì và thực hiện tốt mô hình “Ngày thứ 7 tình nguyện tham gia cải 

cách thủ tục hành chính”, tham gia đảm nhận các nhiệm vụ tại bộ phận “Một 

cửa”16. 

2.3. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc  

Xác định rõ vai trò của tuổi trẻ trong việc tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ 

vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nơi cư trú và ở cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp. Lực lượng đoàn viên thanh niên luôn xung kích, đi đầu 

trong tham gia các khóa huấn luyện dân quân tự vệ, thực hiện nhiệm vụ trực bảo 

vệ cơ quan, doanh nghiệp trong các ngày nghỉ lễ, tết; đồng thời thông qua thực 

hiện chức trách nhiệm vụ trên các lĩnh vực đã góp phần kiểm tra, thanh tra, kiểm 

soát, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an 

ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.  

 
SOS; Tổ chức quyên góp tiền và quần áo, khăn, mũ ấm cho các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Khoa Nhi 

Bệnh viện đa khoa tỉnh nhân dịp Tết Nguyên Đán. Tổng giá trị các hoạt động trên 2 tỷ đồng. 

Tiêu biểu là Cụm thi đua số 1, số 2, số 4 – Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp, Đoàn cơ sở Viễn 

thông Điện Biên, Công ty Điện lực, Sở văn hóa thể thao và du lịch, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn,  

Đoàn Trường Cao đẳng Nghề, Đoàn trường Cao đẳng y tế, chi đoàn Sở khoa học công nghệ, Sở Tài chính, Báo 

Điện Biên Phủ, Sở Xây dựng, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch đầu tư, Đài phát thanh truyền 

hình tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt, Bệnh viện Y học cổ truyền, 

Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động TB&XH…. 
15 Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sử dụng Hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành TD Office, cổng thông tin trực tuyến của tỉnh, chữ ký số, hệ thống thư điện tử công 

vụ cho cán bộ, công chức của xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông. Phối hợp nhà hảo tâm tại Bình Phước- công 

ty TNHH Phương Nhi trồng 70 cây Lê ngọt ghép nhằm tạo môi trường cảnh quan tạo hướng đi mới cho bà con 

trong xã Nà Nhạn và Nà Tấu, Thành phố  Điện Biên Phủ. Tổ chức tập huấn kỹ thuật làm chuồng trại, phòng 

chống rét, kỹ thuật trồng cỏ, tạo nguồn thức ăn, kỹ thuật chăn nuôi bò nói riêng, gia súc lớn nói chung cho 18 hộ 

nông dân tham gia mô hình Chăn nuôi bò sinh sản theo hình thức nuôi giẽ xã Núa Ngam (huyện Điện Biên). 

 Điển hình như chi đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng NN&PTNT, Sở Khoa học và 

Công nghệ, Đài PT-TH, Báo Điện Biên Phủ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội…  
16 Tiêu biểu cho hoạt động này: chi đoàn Sở Tư pháp, chi đoàn Sở Giao thông vận tải, Đoàn Cục Thuế 

tỉnh, Chi đoàn Sở Nội vụ, Chi đoàn Sở Kế hoạch và đầu tư, Chi đoàn Sở công thương, chi đoàn Bảo hiểm xã hội 

tỉnh… 
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Ban Thường vụ Đoàn Khối  đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh Khối tổ 

chức 12 buổi tuyên truyền cho 3.250 lượt đoàn viên, thanh niên về truyền thống 

Bộ đội Cụ Hồ, tình hình Biển đảo Việt Nam.  

Đoàn viên thanh niên Đoàn Khối được tập huấn, trang bị những kiến 

thức, kỹ năng về sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả và kỹ năng nhận diện 

âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; những vấn đề lý luận 

và thực tiễn cấp bách trong công cuộc đổi mới góp phần bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay; 

nhận diện các hoạt động lợi dụng các diễn đàn, mạng xã hội để chống phá 

Đảng, Nhà nước; tập huấn các kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, đấu tranh trên 

không gian mạng. Đồng thời hướng dẫn cách thức báo xấu những trang đăng 

tải có nội dung không phù hợp, thông tin giả mạo, sai sự thật, vu khống, nói 

xấu, kích động chống phá trên Internet, mạng xã hội; nhấn mạnh các mục 

tiêu, quan điểm nhất quán của Đảng ta trong việc bảo vệ vững chắc nền tảng 

tư tưởng của Đảng. 

3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên 

3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập  

Xác định việc nâng cao trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn, 

nghiệp vụ là một yêu cầu hết sức quan trọng trong hội nhập quốc tế, Ban 

Thường vụ Đoàn khối đã tập trung chỉ đạo các cơ sở đoàn phát động rộng rãi và 

tăng cường vận động đoàn viên thanh niên tích cực đi đầu trong tự học, tự rèn, 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trong nhiệm kỳ, toàn Khối có 95 

đồng chí hoàn thành chương trình thạc sỹ; 25 đồng chí hoàn thành chương trình 

cao cấp lý luận chính trị; 250 đồng chí tham gia học các lớp bồi dưỡng quản lý 

Nhà nước, kiến thức quốc phòng, an ninh và tham dự các lớp bồi dưỡng về chuyên 

môn, nghiệp vụ… 

Phong trào “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “sinh viên 5 tốt”  

được quan tâm theo hướng triển khai các hoạt động nhằm tạo môi trường để học 

sinh, sinh viên  phấn đấu, rèn luyện toàn diện trên các mặt17. Các phong trào trong 

học sinh, sinh viên ngày càng phát triển theo hướng tăng sức quy tụ thủ lĩnh thanh 

niên, mở rộng đối tượng tham gia phong trào. Các câu lạc bộ học thuật, nghiên 

cứu khoa học trong học sinh được duy trì, thành lập mới. Hoạt động hỗ trợ thanh 

niên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ được quan tâm 

triển khai.  

3.2. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp 

Các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ 

thuật, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho đoàn viên thanh niên được tổ chức 

thường xuyên. Tổ chức được trên 80 buổi tư vấn hướng nghiệp, ngày hội việc 

làm tổ chức được hơn 20 cuộc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng 

 
17 Trong nhiệm kỳ có 22 học sinh đạt danh hiệu học sinh ba rèn luyện cấp tỉnh, 02 học sinh đạt danh 

hiệu học sinh ba rèn luyện cấp Trung ương, 55 học sinh đạt danh hiệu học sinh ba tốt cấp tỉnh, 19 học sinh đạt 

danh hiệu học sinh ba tốt cấp Trung ương. 
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trong chăn nuôi, trồng trọt và 02 lớp học nghề nuôi trồng thủy sản cho các đối 

tượng là đoàn viên thanh niên vùng nông thôn, vùng khó khăn trong tỉnh. 

3.3. Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, 

nâng cao thể chất và đời sống tinh thần 

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức đa dạng, 

phong phú thiết thực hưởng ứng Tháng thanh niên hàng năm thu hút đông đảo 

thanh niên tham gia. Tổ chức thành công Giải kéo co – Đẩy gậy thanh niên năm 

2018, 2019 thu hút gần 1000 vận động viên tham gia. ĐVTN Khối là lực lượng 

chính tham gia đoàn VĐV Đảng bộ Khối tham gia Đại hội TDTT Đảng bộ Khối 

và Đại hội TDTT tỉnh lần thứ X, năm 2018 và lần thứ XI, năm 2022. Các Cụm 

thi đua thường xuyên tổ chức giao lưu cầu lông - kéo co giữa các cơ sở Đoàn. 

Các cơ sở Đoàn phát động đoàn viên, thanh niên tự rèn luyện sức khỏe, đăng ký 

và tham gia rèn luyện ít nhất 01 môn thể thao và tích cực hưởng ứng phong trào 

“Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”… 

Các cơ sở đoàn thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng cho đoàn viên, thanh 

niên như: tổ chức sinh hoạt cộng đồng, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể 

thao. Đa số đoàn viên được sử dụng mạng Internet để tra cứu thông tin, giải trí, 

học tập. Thông qua việc sinh hoạt chuyên đề, đoàn viên vừa được rèn luyện, 

nâng cao về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp. 

Trong nhiệm kỳ, toàn đoàn đã tổ chức hơn 80 hoạt động văn hóa văn 

nghệ, thể dục thể thao thu hút sự tham gia của hơn 3.000 lượt đoàn viên, thanh 

niên. Vận động các nguồn lực đầu tư xây dựng mới, sửa chữa 15 điểm sinh hoạt, 

vui chơi cho thanh thiếu nhi.  

4. Công tác quốc tế và các hoạt động hỗ trợ thanh niên chủ động hội 

nhập quốc tế  

Công tác quốc tế thanh niên tiếp tục được đổi mới cả về chiều rộng và chiều 

sâu. Chất lượng hoạt động được nâng lên, các cấp bộ đoàn đã chủ động tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực, chủ động trong 

nghiên cứu học tập, rèn luyện để sẵn sàng hội nhập. Triển khai đề án “Nâng cao 

năng lực tiếng Anh trong thanh thiếu niên giai đoạn 2019 -2022”. ĐVTN Khối 

tích cực tham gia cuộc thi tiếng anh dành cho khối cán bộ công chức do Trung 

ương Đoàn tổ chức và 01 đồng chí đoàn viên được vào vòng bán kết toàn quốc. 

Thường xuyên tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung 

Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia…Phối hợp với Hội Cựu chiến binh 

tổ chức tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị Việt – Lào cho trên 1000 lượt 

ĐVTN.  

5. Công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng 

Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng được triển khai có hiệu 

quả. Các cơ sở Đoàn đã tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và phối 

hợp với các cơ sở tổ chức quyên góp, ủng hộ để có nguồn kinh phí thực hiện công 

tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. Các hoạt động hỗ trợ và đỡ đầu trẻ em 
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có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được triển khai hiệu quả. Hằng năm, nhân dịp Quốc 

tế thiếu nhi, hè, Tết trung thu, Tết nguyên đán...các cơ sở Đoàn đã tổ chức thăm, 

tặng quà, đồ dùng học tập, sách vở, chăn màn, quần áo, giày dép, gạo, máy vi tính, 

trao học bổng…cho học sinh tại các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn toàn tỉnh, trị 

giá ước tính trên 3,5 tỷ đồng.  

6. Công tác xây dựng củng cố tổ chức Đoàn,  

6.1. Công tác cán bộ Đoàn 

Tính đến tháng 5/2022 Ban Chấp hành Đoàn Khối có 13 đồng chí, Ban 

Thường vụ có 3 đồng chí (01 Bí thư, 01 Phó Bí thư kiêm nhiệm và 01 Ủy viên 

Ban Thường vụ). Trong nhiệm kỳ Ban Thường vụ  Đoàn Khối tiến hành rà soát, 

bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt của Đoàn Khối nhiệm kỳ 2017 - 2022 và xây 

dựng quy hoạch giai đoạn 2022 – 2027. 

 Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp đã chỉ đạo 100% 

các cơ sở Đoàn trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN 

ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng 

cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”. 

Công tác tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn và trang bị  kỹ 

năng nghiệp vụ công tác Đoàn luôn được chú trọng thông qua các hình thức 

như: Tập huấn nghiệp vụ, tham quan mô hình, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, 

trao đổi nghiệp vụ chuyên môn giữa các đơn vị trong Khối. Trong nhiệm kỳ qua, 

đã có trên 800 lượt cán bộ Đoàn được bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ 

công tác Đoàn. 

Trong nhiệm kỳ Ban Thường vụ Đoàn Khối đã kịp thời trình Ban Thường 

vụ Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cho chủ trương kiện toàn tổ chức; 

kiện toàn 02 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, 08 đồng chí Ủy viên Ban Chấp 

hành Đoàn Khối. Ban hành quyết định chuẩn y kết quả Đại hội, chuẩn y, bổ 

sung ủy viên Ban Chấp hành và các chức danh trong Ban Chấp hành đối với 55 

lượt cơ sở. 

6.2. Công tác đoàn viên 

Các cơ sở Đoàn đã tập trung thực hiện một số giải pháp góp phần nâng 

cao nhận thức chính trị, tính tiền phong, gương mẫu của người đoàn viên. Các 

cơ sở Đoàn khối trường học triển khai kết nạp “Lớp đoàn viên 50 năm thực hiện 

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam”. “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. 

Các cơ sở đoàn khối trường học tiếp tục triển khai chủ trương “1+1” mỗi đoàn 

viên giới thiệu 1 thanh niên vào tổ chức Đoàn. Tăng cường công tác quản lý đoàn 

viên, thực hiện nghiêm túc các quy định trong điều lệ Đoàn, có nhiều giải pháp nâng 

cao chất lượng đoàn viên mới.  

Triển khai có hiệu quả chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 

2022 được áp dụng phù hợp với từng đối tượng đoàn viên. Công tác quản lý hồ sơ 
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đoàn viên, đoàn vụ được duy trì thực hiện; việc ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác quản lý đoàn viên được quan tâm thực hiện, có nhiều cách làm 

sáng tạo, hiệu quả, chất lượng đoàn viên từng bước được nâng cao.  

6.3. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn 

Đầu nhiệm kỳ, toàn Đoàn có 62 cơ sở. Trong nhiệm kỳ thành lập mới 01 

cơ sở Đoàn, giải thể 16 cơ sở, giới thiệu chuyển sinh hoạt chi đoàn cho 01 chi 

đoàn cơ sở.  Tính đến nay, Đoàn Khối có 45 cơ sở, trong đó có 08 Đoàn cơ sở, 

37 chi đoàn cơ sở, 70 chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở, với 2018 đoàn viên. Đoàn 

viên là người dân tộc thiểu số khoảng 25%. Đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn 

là 850 đồng chí. 

Các cơ sở Đoàn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn 

theo hướng ngày càng thiết thực, hấp dẫn hơn, gắn với nhu cầu, lợi ích chính 

đáng của đoàn viên và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tăng cường tính 

sáng tạo, vai trò chủ động, chủ thể của đoàn viên. Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 

hằng tháng được gửi trước qua email của đoàn viên hoặc đăng tải trên zalo 

facebook của đơn vị. Chất lượng đoàn viên và chất lượng cơ sở Đoàn bình quân 

trong nhiệm kỳ như sau: Về chất lượng đoàn viên: HTXSNV: 51,7%, HTTNV: 

48,3%; Về chất lượng cơ sở Đoàn:HTXSNV: 80%, HTTNV: 20%.  

6.4. Công tác kiểm tra, giám sát 

Công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, đột xuất được 

quan tâm triển khai. Ủy ban kiểm tra Đoàn Khối đã tham mưu cho Ban Thường vụ 

tiến hành, kiểm tra, giám sát  đối với 70 lượt đơn vị về chuyên đề công tác xây dựng 

đoàn trong đó tập trung vào việc thi hành Điều lệ Đoàn: việc kết nạp đoàn viên mới, 

công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, rèn luyện đoàn viên, 

việc quản lý đoàn viên, việc xây dựng chương trình công tác năm, việc xây dựng và 

thực hiện quy chế làm việc, của Ban Chấp hành, việc triển khai các chỉ thị nghị quyết 

của Đảng và đoàn cấp trên… Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại 

đồng thời đã có những định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện 

nhiệm vụ. 

7. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

Các cơ sở Đoàn đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai trong cán bộ 

đoàn, đoàn viên, tuyên truyền trong thanh niên về chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm 

kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Trung ương 4,6,7 khóa XII, Chỉ thị số 05, số 35 của 

Bộ Chính trị, Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng với nhiều hình 

thức đổi mới, cách làm phong phú. Đoàn các cấp tham gia tích cực trong công 

tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan 

điểm sai trái, thù địch; thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 

đặc biệt là trên không gian mạng. Các cấp bộ Đoàn tổ chức tuyên truyền, góp ý 

văn kiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng; tích cực kiện toàn nhân sự, bổ sung quy hoạch, giới thiệu cán bộ có 
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năng lực, uy tín cho cấp ủy xem xét; tổ chức tổng kết chương trình hành động 

của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở 

thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi 

dưỡng tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng 

xem xét, kết nạp, có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng đoàn viên ưu tú 

cho Đảng xem xét kết nạp; trong nhiệm kỳ, các cơ sở Đoàn đã bình xét được 

1050 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp, trong đó 

có 750 đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.  

8. Thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ:  

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh 

nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra 08 nhóm chỉ tiêu. Ban 

Chấp hành Khối đã xây dựng chương trình công tác hằng năm gắn với thực hiện 

Nghị quyết Đại hội và thực hiện các nhóm chỉ tiêu đề ra. Kết quả, nhiệm kỳ qua 

có 08/08 nhóm chỉ tiêu hoàn thành, trong đó 03/08 nhóm chỉ tiêu hoàn thành 

vượt mức. 

1. 100% cơ sở Đoàn, trên 95% đoàn viên, thanh niên được học tập, quán 

triệt và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, trong đó đặc biệt tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ 

thị số 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”. 

=> Vượt chỉ tiêu 

2. 100% cơ sở Đoàn đăng ký và thực hiện cuộc vận động “Chung tay xây 

dựng nông thôn mới”, “Chung tay xây dựng công sở văn minh”, “Chung tay cải 

cách thủ tục hành chính”.  

=> Đạt chỉ tiêu 

3. Hằng năm, triển khai ít nhất 2 công trình thanh niên, phấn đấu ít nhất 

40% cơ sở đăng ký và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên chào 

mừng những sự kiện lớn. 

=> Trong nhiệm kỳ đã xây dựng 25 công trình thanh niên, trên 80% cơ sở 

đăng ký và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên chào mừng những sự 

kiện lớn=>Vượt chỉ tiêu. 

4. 100% cơ sở triển khai thực hiện tốt chương trình "Rèn luyện đoàn 

viên". Phấn đấu 100% cơ sở được xếp loại khá trở lên, trong đó ít nhất 97% cơ 

sở được xếp loại vững mạnh, trên 95% đoàn viên đạt loại khá và xuất sắc, không 

có đoàn viên yếu kém.  

=>Đạt chỉ tiêu. 

5. Phấn đấu toàn Đoàn giới thiệu được ít nhất 860 đoàn viên ưu tú cho cấp 

ủy bồi dưỡng về Đảng, trong đó phấn đấu ít nhất 50% số đoàn viên ưu tú được 

Đảng kết nạp.  
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=>Trong nhiệm kỳ, đã bình xét được 1050 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho 

Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp, trong đó có 750 đồng chí được vinh dự đứng 

trong hàng ngũ của Đảng  

=>Vượt chỉ tiêu. 

 6. 100% cơ sở Đoàn triển khai tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục 

thiếu niên nhi đồng tại cơ quan, đơn vị. 100% khối thi đua tổ chức các hoạt động 

giúp đỡ trẻ em, học sinh tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. 

=>Đạt chỉ tiêu. 

7. 100% cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT và làm nòng cốt 

trong các hoạt động VHVN-TDTT tại cơ quan, đơn vị.  

=>Đạt chỉ tiêu. 

 8. 100% cơ sở Đoàn thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống 

nước nhớ nguồn”, các hoạt động tri ân, từ thiện nhân ngày thương binh liệt sỹ và 

các ngày lễ, tết. Làm tốt việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên đăng 

ký, hiến máu tình nguyện và tham gia các hoạt động xã hội. 

=>Đạt chỉ tiêu. 

9. Đánh giá kết quả thực hiện các kết luận, đề án nhiệm kỳ 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã 

xây dựng ban hành các kế hoạch, danh mục công việc, hoạt động để triển khai 

cụ thể hóa các kết luận, đề án nhiệm kỳ, đồng thời đưa các nội dung giải pháp 

của đề án, kết luận vào chương trình công tác năm. Việc triển khai các đề án, kết 

luận có ý nghĩa quan trọng góp phần hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm, chỉ 

tiêu công tác nhiệm kỳ, khắc phục các hạn chế trong công tác Đoàn và phong 

trào thanh thiếu nhi như: 

 Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn 

hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018-2022 được triển khai đa dạng về hình 

thức, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. 

Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông và phòng chống ma túy cho thanh thiếu niên giai đoạn 2018-2022, kết quả 

100% ĐVTN trong toàn đoàn nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông, không 

mắc các tệ nạn xã hội. 

 Đề án Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai 

đoạn 2018 – 2022, Đoàn Khối đã triển khai cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành 

cho cán bộ trẻ do Trung ương Đoàn tổ chức, có 12 đồng chí tham gia, 01 đồng 

chí được vào dự thi vòng bán kết toàn quốc. 

Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới, giai 

đoạn 2018 – 2022, BTV Đoàn Khối đã đẩy mạnh tuyên truyên về chủ trương xây 

dựng nông thôn mới, đăng ký, đảm nhận công trình, phần việc thanh niên góp 

phần xây dựng hạ tầng ở nông thôn như: làm đường điện thắp sáng; làm mới, 
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nhà văn hóa, nhà nhân ái, trường học, điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi, góp 

phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.  

II. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN  

1. Hạn chế 

Phương pháp tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên ở một số tổ chức cơ 

sở Đoàn chưa phong phú, hấp dẫn, còn thiếu chiều sâu. Công tác dự báo và nắm bắt 

tình hình tư tưởng, định hướng thanh niên có nơi chưa kịp thời. 

Chất lượng sinh hoạt chi đoàn và hoạt động của một số cơ sở Đoàn còn hạn 

chế. Việc cụ thể hoá các chủ trương kế hoạch gắn với công tác chuyên môn của một 

số cơ sở Đoàn chưa linh hoạt, chưa chủ động. 

Trong triển khai một số phong trào, chưa xây dựng được nhiều mô hình, 

điển hình thanh niên; một số cơ sở Đoàn còn thiếu chủ động trong tham mưu, 

đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên.  

Một số cán bộ Đoàn cơ sở chưa có kỹ năng tổ chức các hoạt động, tập hợp 

đoàn viên thanh niên. Vai trò xung kích của một số cán bộ trẻ trong các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp chưa thực sự rõ nét. Cán bộ Đoàn tại cơ sở chưa có nhiều 

kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh Covid-

19 diễn biến phức tạp. 

2. Nguyên nhân  

Do đặc thù của Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đội ngũ cán bộ Đoàn ở 

cơ sởđều không chuyên trách, thời gian dành cho chuyên môn là chủ yếu.  

Trong chỉ đạo và điều hành của đội ngũ cán bộ Đoàn trong Khối có lúc, có 

việc chưa kịp thời.  

Một số cán bộ đoàn kinh nghiệm hoạt động thực tiễn chưa nhiều, chưa tranh 

thủ được sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp; một số ít cấp uỷ Đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa 

quan tâm đúng mức đến tổ chức đoàn. 

Nhiều cơ sở đoàn có số lượng đoàn viên ít,  một số cơ sở Đoàn làm việc theo 

ca kíp nên chưa tạo được sức mạnh tổng hợp, khó tổ chức được các hoạt động tập 

trung. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

1. Đánh giá chung  

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

và Ban Thường vụ tỉnh Đoàn, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, Nghị quyết 

Đại hội Đoàn Khối lần thứ VIII đã đạt được kết quả đáng khích lệ trên các mặt 

công tác. Nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn không ngừng được đổi mới. 

Phong trào hành động cách mạng của Đoàn được triển khai có hiệu quả gắn với 

các chương trình, kế hoạch của Đoàn góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ 

chính trị của cơ quan, đơn vị. Công tác xây dựng Đoàn được chú trọng, đã phát 
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huy vai trò, trách nhiệm, tính xung kích của Đoàn, của đoàn viên thanh niên 

trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm nhận thực hiện các việc khó, việc 

mới; tích cực tham gia xây dựng Đảng. Vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn trong 

đoàn viên thanh niên và xã hội được khẳng định góp phần xứng đáng vào thành 

tích chung của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. 

Các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII đề ra. 

Đoàn Khối và các cơ sở Đoàn đã được Trung ương Đoàn, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

tỉnh Đoàn tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân. 

Năm 2021, Đoàn Khối vinh dự được Trung ương Đoàn tặng Cờ thi đua đơn vị 

xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. 

2. Bài học kinh nghiệm 

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên phải thường xuyên bám sát nhiệm vụ 

chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cụ thể hóa phù hợp với tình hình 

thực tế, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên. 

Các cơ sở Đoàn cần chủ động tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội khác nhằm xã 

hội hóa công tác thanh niên. 

 Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn theo 

hướng đa dạng, linh hoạt, phù hợp với đặc thù của Khối.  

Phân công, bố trí cán bộ, lựa chọn giao nhiệm vụ cho đảng viên trẻ, phát 

động và tổ chức tốt các phong trào, các chương trình đồng hành nhằm thu hút, tập 

hợp thanh niên vào các hoạt động lành mạnh, bổ ích và thiết thực. 

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, lựa chọn những đồng chí có trình 

độ và kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn; gương mẫu, năng động, nhiệt tình, trách 

nhiệm, trí tuệ, có uy tín trong thanh niên; biết xây dựng và tổ chức thực hiện các 

phong trào, kế hoạch công tác, quan tâm đến nhu cầu và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của đoàn viên thanh niên. 

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá; sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm 

việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, các phong trào đã triển khai để qua đó 

biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình cũng như phê bình, 

kiểm điểm các tập thể, cá nhân làm chưa tốt. 

Chủ động, thích ứng, linh hoạt trong nhận định tình hình và chỉ đạo, lãnh 

đạo, triển khai tổ chức các hoạt động đoàn trong tình hình, diễn biến của đại 

dịch Covid-19. 
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Phần thứ hai 

 MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN  

 NHIỆM KỲ 2022 - 2027 

 

I.  BỐI CẢNH TÁC ĐỘNG ĐẾN THANH NIÊN VÀ CÔNG TÁC 

THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2022-2027 

Bối cảnh đất nước trong giai đoạn 2022-2027 được đánh dấu bởi sự phát 

triển mạnh mẽ của nền kinh tế tri thức và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Đoàn viên, thanh niên đứng trước cơ hội đồng thời cũng là thách thức lớn trước 

việc tiếp nhận tri thức, trải nghiệm 4.0, từ đó thấy rõ trách nhiệm trong công tác, 

học tập, vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ, sáng tạo,  đồng thời, đoàn viên 

thanh niên được tạo môi trường thuận lợi trong học tập, công tác  và nghiên cứu 

khoa học, phấn đấu trở thành nguồn nhân lực chất lượng. Đảng, Nhà nước có 

nhiều cơ chế chính sách  như: Chiến lược phát triển Thanh niên giai đoạn 2021-

2030, Luật Thanh niên được sửa đổi ban hành..đã tạo điều kiện phát triển toàn 

diện và đồng bộ cho Thanh niên. 

Tại tỉnh Điện Biên, về phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh, 

xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị không ngừng được quan tâm phát 

triển, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo. Đối với Đảng bộ khối 

các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể 

trực thuộc tiếp tục được tăng cường.   

Tuy nhiên, trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước còn 

nhiều khó khăn, thách thức, bất cập; với một tỉnh miền núi, dự báo những năm tới 

còn nhiều khó khăn, thách thức... Đây là giai đoạn triển khai Chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 – 2025” đòi hỏi đoàn viên thanh 

niên cần có sự chủ động, tham mưu những công trình, phần việc thanh niên, thể 

hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực tham gia chương trình chuyển đổi 

số góp phần cho sự tăng trưởng của tỉnh. 

Tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường đòi hỏi các 

hoạt động của Đoàn phải điều chỉnh theo hướng linh hoạt, thích ứng an toàn.  

II. MỤC TIÊU  

Xây dựng lớp thanh niên thuộc Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 

thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, giàu lòng yêu nước, yêu 

chủ nghĩa xã hội, có trách nhiệm với quê hương đất nước, chủ động học tập, 

sáng tạo, nghiên cứu khoa học, có đạo đức, lối sống văn hóa, ửng xử văn minh, 

có tri thức, sức khỏe, kỹ năng, có khát vọng vươn lên tích cực tham gia các hoạt 

động thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, tích cực và chủ động trong hội nhập. 
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Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia.  

Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ 

chức và hành động, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng. 

III. KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG 

Tuổi trẻ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên tiên 

phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, phát triển 

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN 

1. 100% đoàn viên thanh niên được học tập, quán triệt về các Chỉ thị, Nghị 

quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% đoàn viên 

thanh niên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh theo chủ đề công tác hằng năm; 100% đoàn viên thanh niên chủ động 

nghiên cứu, tìm hiểu, nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật. 

2. 100% cơ sở đoàn có công trình, phần việc thanh niên. Trong nhiệm kỳ, 

toàn Khối phấn đấu đề xuất ít nhất 1400 ý tưởng, sáng kiến. 

3. Có ít nhất 5.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình 

nguyện do Đoàn, Hội tổ chức. 

 4. Toàn Khối tổ chức được ít nhất 05 đợt khám, chữa bệnh miễn phí; cho 

khoảng 2.000 lượt người dân. 

5. 100%  ĐVTN đăng ký Chương trình Rèn luyện đoàn viên, 100% tổ 

chức cơ sở Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 60% tổ 

chức đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có từ 90% trở lên đoàn viên hoàn 

thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 60% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

6. Phấn đấu giới thiệu từ 800 đoàn viên ưu tú trở lên cho cấp ủy xem xét 

bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó có ít nhất 500 đoàn viên ưu tú trở lên 

được xem xét kết nạp vào Đảng. 

7. Mỗi cơ sở Đoàn phối hợp tổ chức ít nhất 05 hoạt động cụ thể chăm sóc, 

giáo dục thiếu niên, nhi đồng  nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6), tết Trung Thu. 

8. 100% cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT và làm nòng 

cốt trong các hoạt động VHVN-TDTT tại cơ quan, đơn vị.  

 V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục 

Tập trung tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng, Đại hội Đoàn các cấp. Tổ chức nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW 

ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 15/5/2016  của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo 
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tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

Tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả chương trình hành động của Ban 

Bí thư Trung ương Đoàn, Chỉ thị số 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” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐ ngày 17/5/2013  của Ban 

Bí thư Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối 

công tác của cán bộ Đoàn”, đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên, xây dựng nội dung học tập gắn 

với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lao động sản xuất của từng cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp. 

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị; 

Đẩy mạnh tính sáng tạo và thực chất trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai các giải pháp thiết thực, phù hợp giáo dục 

truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc nhằm khơi dậy khát 

vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thanh niên. 

Nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật 

trong đoàn viên thanh niên; đổi mới và đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, 

giáo dục phù hợp với tình hình thực tiễn, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống 

văn hóa cho thanh niên. 

2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng 

2.1. Thanh niên tình nguyện 

Tiếp tục triển khai phong trào “Thanh niên tình nguyện” theo lĩnh vực 

chuyên môn, nâng cao về chất lượng hoạt động tình nguyện. Chú trọng tình nguyện 

tại chỗ, tình nguyện thường xuyên, ngắn hạn và dài hạn, trong đó hình thức tình 

nguyện thường xuyên đóng vai trò chủ đạo.  

Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biển đổi khí hậu; 

tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xây dựng xã hội tình nguyện. 

Nội dung tình nguyện tập trung vào những việc mới, việc khó; tham gia 

chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao 

dân trí; tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống và khắc phục hậu quả của thiên 

tai, dịch bệnh.  

Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã 

hội. Mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng các chương trình “Hiến máu tình 

nguyện”, “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ 

nguồn”, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, kịp thời tổ chức các hoạt động 

tình nguyện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, những vấn đề bức xúc, vấn đề 

mới phát sinh từ cộng đồng... 

2.2. Tuổi trẻ sáng tạo 
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Chú trọng nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên về 

sáng tạo, trở thành tư duy thường trực trong lao động, học tập và đời sống. 

Gắn với việc tiếp tục triển khai trong đoàn viên thanh niên phong trào “Ba 

trách nhiệm”, “Bốn nhất” đề xuất ý tưởng, sáng kiến gắn với cải cách hành chính, 

cải tiến kỹ thuật trong lao động, sản xuất;  nâng cao chất lượng tham mưu, quản 

lý, xây dựng phong cách làm việc tận tụy. Phấn đấu ở đâu có đoàn viên thanh niên 

và hoạt động Đoàn ở đó có hoạt động sáng tạo. 

Đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên; chung tay xây 

dựng nông thôn mới; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa 

học kỹ thuật, tập huấn công nghệ thông tin cho đoàn viên thanh niên vùng nông 

thôn. Tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh chính quyền điện tử tiến tới 

chính quyền số góp phần thực hiện chuyển đổi số của tỉnh. 

2.3. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc  

Xung kích tham gia thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới: 

Nâng cao nhận thức, hiểu biết, sức đề kháng của thanh niên về các mối đe dọa an ninh 

truyền thống và phi truyền thống; sự chống phá của các thế lực thù địch. Chủ động đấu 

tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn 

chặn, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái; tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, văn hóa trên không gian mạng, nhất là 

mạng xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng 

về biên giới, biển đảo. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình 

biên giới”, chương trình “Tháng ba biên giới”. Tăng cường các hoạt động giúp đỡ 

gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sỹ đang công tác nơi biên giới, biển đảo. 

Xung kích giữ gìn an ninh, trật tự cơ quan, đơn vị, đấu tranh phòng chống 

tội phạm, tệ nạn xã hội, phấn đấu không có đoàn viên thanh niên vi phạm pháp 

luật hoặc mắc các tệ nạn xã hội. Phát huy vai trò của tổ chức đoàn và trách 

nhiệm của đoàn viên thanh niên trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng 

phí, góp phần xây dựng xã hội lành mạnh, phát triển. 

3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên 

3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập 

Xây dựng tinh thần hiếu học, tự học, học tập suốt đời trong thanh niên: Tăng 

cường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên nắm bắt mọi cơ hội trở thành 

công dân số, công dân học tập toàn cầu. Tổ chức đa dạng các hoạt động góp phần 

hình thành văn hóa đọc trong thanh niên. Triển khai chương trình “Mỗi thanh niên 

một cuốn sách làm bạn”. 

Đồng hành với thanh niên trong môi trường làm việc: Tổ chức các hoạt động 

cổ vũ, hỗ trợ nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, bổ sung 

tri thức mới phù hợp với đối tượng thanh niên, lĩnh vực nghề nghiệp. 

3.2. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp 
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Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nghề nghiệp, nhu cầu việc làm cho 

thanh niên, tăng cường các hoạt động tư vấn và hướng nghiệp, ngày hội việc làm 

cho đoàn viên thanh niên, giúp thanh niên có định hướng nghề nghiệp và lựa 

chọn nghề đúng đắn, tự tin lựa chọn nghề nghiệp. 

3.3. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong 

cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần 

Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống: 

Đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng kỹ năng phù hợp với điều kiện của từng 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tăng cường giáo dục thanh niên có thái độ tích 

cực trong học tập, lao động, cuộc sống. 

Đồng hành với thanh niên nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần: 

Phát triển sâu rộng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp. 

Thực hiện phong trào “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”. Tăng cường 

các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại ma túy, rượu bia, thuốc 

lá và các chất kích thích. Phát triển các hình thức vui chơi, giải trí mới cho thanh 

niên; phát huy tính sáng tạo của thanh niên trong việc tạo ra các hình thức vui 

chơi, giải trí mới, lành mạnh. Tiếp tục vận động các nguồn lực xây mới, sửa chữa 

các điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi. 

4. Công tác quốc tế thanh niên 

Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, đối ngoại. Tiếp tục 

đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn 

viên, thanh niên về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, hoạt 

động đối ngoại của Trung ương Đoàn.  

Tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên tích cực chủ động trong 

nghiên cứu học tập, rèn luyện để sẵn sàng hội nhập. Thúc đẩy hợp tác trên các 

lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của thanh niên giai đoạn hiện nay như: hỗ trợ 

thanh niên lập nghiệp, phát triển kỹ năng thanh niên, nâng cao năng lực đổi mới 

sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.  

Động viên đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hội thi ngoại ngữ 

dành cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên; tổ chức các câu lạc bộ, chương 

trình ngoại khóa thực hành ngoại ngữ. Phối hợp tổ chức các hình thức thúc đẩy 

việc học ngoại ngữ trên không gian mạng cho thanh niên…   

5. Công tác xây dựng củng cố tổ chức Đoàn 

5.1. Công tác cán bộ Đoàn 

Tiếp tục thực hiện các giải pháp trọng tâm tạo chuyển biến tích cực trong 

công tác cán bộ Đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn nhiệt huyết, bản lĩnh, mẫu 

mực, có năng lực dẫn dắt, truyền cảm hứng, trưởng thành từ phong trào thanh 

niên. Thực hiện tốt tất cả các khâu của công tác cán bộ.  

Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông qua thực tiễn hoạt 

động phong trào; tăng cường đi cơ sở.  
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5.2. Công tác đoàn viên 

Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, gắn rèn 

luyện với nhiệm vụ, trách nhiệm của đoàn viên từng khu vực, đối tượng.  

Nắm chắc tình hình đoàn viên, thanh niên thuộc phạm vi quản lý. Thực 

hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại đoàn viên hằng năm. 

5.3. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn 

Xây dựng và triển khai các giải pháp có tính đột phá trong nâng cao chất 

lượng tổ chức đoàn.  

Chú trọng chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức các 

hoạt động của Đoàn. 

Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn, đoàn cấp 

cơ sở. Kiên trì các giải pháp xây dựng “Chi đoàn mạnh”. Tiếp tục thực hiện chủ 

trương xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động”. Tập trung nhân rộng mô hình, cách 

làm hiệu quả trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn. 

5.4. Công tác kiểm tra, giám sát  

Nâng cao nhận thức của các cấp bộ đoàn và nhận thức, trình độ chuyên 

môn, bản lĩnh chính trị, năng lực phân tích, đánh giá vấn đề của đội ngũ cán bộ 

đoàn về công tác kiểm tra, giám sát.  

Duy trì kiểm tra định kỳ, chuyên đề của các cấp bộ đoàn và ủy ban kiểm tra 

Đoàn khối. Xử lý nghiêm, kịp thời, đúng quy định các hành vi vi phạm quy định của 

Đảng, Nhà nước và Điều lệ Đoàn. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và việc tu 

dưỡng, rèn luyện của cán bộ đoàn. Qua công tác kiểm tra giám sát, phát hiện những 

mô hình hay, cách làm sáng tạo của các cấp bộ đoàn nhân rộng; phát hiện, cảnh báo 

sớm các dấu hiệu vi phạm; giáo dục pháp luật thông qua công tác kiểm tra, giám sát. 

6. Công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị  

Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng 

xem xét, kết nạp. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện 

Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt 

Nam”. Chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú là công nhân trực tiếp sản xuất, trí 

thức trẻ, cán bộ đoàn cơ sở.  

Giới thiệu cán bộ bổ sung cho cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức chính 

trị - xã hội các cấp: Tham mưu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

tạo điều kiện và chính sách cho cán bộ Đoàn cơ sở, chi đoàn hoạt động; tạo điều 

kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập 

huấn nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, kiến thức kinh tế, xã hội; Chủ 

động bồi dưỡng, tạo nguồn để quy hoạch, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy, cơ 
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quan nhà nước các cấp bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và trẻ hoá đội ngũ cán 

bộ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ là nữ. 

Đứng trước thời cơ, vận hội mới và những khó khăn thách thức hiện nay, 

dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tuổi trẻ Đoàn Khối tuyệt đối tin 

tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước. Đại hội kêu gọi tất cả đoàn viên, thanh niên trong toàn Đoàn đoàn kết, 

sáng tạo, xung kích tình nguyện, khắc phục khó khăn, chung sức chung lòng, 

không ngừng phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, 

tiên phong, bản lĩnh hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xứng đáng 

với niềm tin của Đảng bộ, khơi dậy khát vọng dậy dựng tỉnh Điện Biên phát 

triển nhanh và bền vững 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHỐI KHÓA VIII 

 

 

 


