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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gắn với tiếp tục triển khai thực 
hiện Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên.

2. Đê ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đế giải quyết những vấn đề 
mới, những vấn đề khó, những tồn tại, hạn chế của công tác Đoàn và phong trào 
thanh thiếu nhi.

3. Bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên 
lần thứ XVI; Các chương trình, hoạt động triển khai bảo đảm tính thiết thực, 
hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên và điều 
kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

1.1. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả các Chương trình hành 
động của Đoàn: Đây mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện 
hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cụ thể hoá Ke hoạch số 118/KH- 
UBND ngày 17/6/2022 của ủ y  ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình 
"Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu 
niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030" góp phần quyết tâm 
xây dựng thế hệ trẻ thời đại mới, sống có lý tưởng, khát vọng, có niềm tin và kiên 
định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách
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mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, 
giáo dục trong đối tượng thanh thiếu nhi.

] .2. Tăng cường các giải pháp khoi dậy khát vọng phát triển đất nước 
phôn vinh, hạnh phúc trong thanh thiêu nhi: Triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt 
chính trị với chủ đề "Khát vọng cổng hiên - Lẽ sổng thanh niên" nhằm giáo dục 
thanh niên tự rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, “quét sạch ” chủ nghĩa cá 
nhân đê trở thành người công dân có ích cho xã hội; nêu cao khát vọng cống 
hiến của tuổi trẻ cho Đảng, cho Tổ quốc, cho nhân dân. Nghiêm túc triển khai 
Kế hoạch số 460-KH/TWDTN-BTC ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư Trung 
ương Đoàn thực hiện Ket luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.

1.3. Quyêt liệt nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, 
bản lĩnh chính trị: Đổi mới hình thức tuyên truyền, học tập, quán triệt chủ 
trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn; chú trọng việc kiểm tra, 
đánh giá kết quả học tập, quán triệt để nâng cao khả năng vận dụng lý luận vào 
thực tiên công tác và đời sống thanh niên. Tố chức cho 100% đoàn viên mới kết 
nạp học tập các bài học lý luận chính trị, có kiểm tra, đánh giá nhận thức; Phấn 
đấu 100% đoàn viên, 80% thanh niên tuyên truyền học tập quán triệt chủ trương, 
đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn; ngăn chặn, đấy lùi những biểu hiện 
của “bệnh” lười học chính trị trong một bộ phận đoàn viên. Chú trọng giáo dục 
nâng cao bản lĩnh chính trị; ý thức cảnh giác cách mạng; khả năng đấu tranh, 
phản biện cho đoàn viên, thanh niên, nhất là trên Internet. Đa dạng hóa, hiện đại 
hóa các phương thức nắm bắt tình hình; chủ động, kịp thời định hướng dư luận 
trong thanh thiếu nhi. Định kỳ 02 năm/lần tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên 
truyền viên giỏi cấp tỉnh.

1.4. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh thông qua triển khai thực hiện hiệu quả 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 "Ve đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Kiên trì cụ thể hóa nội dung các chuyên đề 
học tập hằng năm thành những tiêu chí, chuẩn mực để rèn luyện phù họp với từng 
đối tượng cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Triển khai sâu rộng việc thực hiện sô ghi 
danh “Thanh niên làm theo lời Bác” trong các cấp bộ Đoàn. Đe cao trách nhiệm 
nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ đoàn chủ chốt các cấp. 
Tuyên dương, lan tỏa kịp thời, thường xuyên các mô hình, các gương thanh niên 
tiên tiến làm theo lời Bác các cấp theo từng chuyên đề, từng tiêu chí cụ thế. Phấn 
đấu 100% đoàn viên, 80% thanh niên học tập chuyên đề, đăng ký và hoàn thành 
các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
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1.5. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi: 
Triến khai các giải pháp mới nhằm đưa cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình 
mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới ” gắn với việc xây dựng con người mới xã 
hội chủ nghĩa vào thực tiễn đời sống thanh thiếu nhi. Xây dựng văn hóa ứng xử 
trong xã hội, đặc biệt là văn hoá số cho thanh thiếu nhi phù hợp với nền kinh tế 
số, xã hội số và công dân số. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận 
động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Tăng cường đấu 
tranh chống các quan điểm, hành vi phản đạo đức, phi đạo đức, phản văn hóa. 
Phát triển văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi xây dựng, phát hiện, bồi dường, tôn 
vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến có sức hiệu triệu, hấp dẫn, hướng thanh 
thiếu nhi đến các giá trị tích cực, cao đẹp.

1.6. Triển khai các giải pháp thiết thực, phù hợp giáo dục truyền thống 
cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc: Tổ chức cho đoàn viên, thanh 
thiếu nhi tham gia các diễn đàn, tọa đàm, ngày hội thanh niên, liên hoan ca khúc 
cách mạng, xem phim lịch sử, triển lãm... nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của 
Đảng, của Đoàn và đất nước. Triển khai hiệu quả các hoạt động “Đen ơn đáp 
nghĩa”, “Uổng nước nhớ nguồn”, “Le Thắp nến tri ân các anh hùng liệt s ĩ \  
hành trình đến các địa chỉ đỏ. Đôi mới hình thức, tăng cường ứng dụng công 
nghệ số trong tổ chức các hoạt động về nguồn, đến với địa chỉ đỏ; tuyên truyền 
các tư liệu, bài học lịch sử; các cuộc thi tìm hiếu văn hóa, lịch sử; các hoạt động 
tuyên truyền ca khúc cách mạng. Duy trì và nhân rộng các mô hình thanh thiếu 
nhi tham gia giới thiệu, quảng bá về các giá trị văn hoá dân tộc, các giá trị văn 
hoá vật thế và phi vật thế của quê hương, đất nước.

1.7. Nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ 
luật trong đoàn viên, thanh thiếu nhi: Triến khai hiệu quả Luật Thanh niên năm 
2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, Chương trình phát triển thanh 
niên Tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết 212/NQ-HĐND ngày 
7/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh "Phát triển thanh niên tỉnh Hưng Yên giai 
đoạn 2022- 2030" và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước về thanh niên. Đối mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật 
cho thanh niên phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện địa bàn. Định kỳ 
phối hợp tố chức chương trình "Hành trình của niềm tin", "Thắp sáng ước mơ 
thanh niên hoàn lương"; Chủ động phối hợp với các ngành liên quan trong công 
tác hỗ trợ, giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, tham gia phòng chống 
ma tuý, tệ nạn xã hội.

ỉ .8. Đổi mới và đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp 
với đặc điểm của từng đối tượng, từng lứa tuổi thanh thiếu nhi. Tăng tính tương
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tác đa chiều trong tuyên truyền, giáo dục. Thường xuyên tương tác với ứng dụng 
di động “Thanh niên Việt Nam". Phát huy tính tích cực của hệ thống các phương 
tiện truyền thông đại chúng, hệ thống báo chí, Bản tin tuổi trẻ Hưng Yên, 
chương trình truyền hình thanh niên và các chuyên mục thanh niên trên báo địa 
phương; mạng xã hội. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối 
đa ưu the của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội trong 
giáo dục thanh thiếu nhi. Thường xuyên cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng, đào 
tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn 
trong nắm bẳt, phản ánh và định hướng dư luận xã hội. Kết nối và phát huy vai 
trò của các tô chức, cá nhân có uy tín, có ảnh hưởng xã hội trong định hướng, 
giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị thâm mỹ cho đoàn viên, thanh niên. Duy trì 
hoạt động định kỳ của các Câu lạc bộ Lý luận trẻ; Củng cố, thường xuyên cung 
câp thông tin và phát huy vai trò của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên 
các câp. Định kỳ tố chúc giao ban đội ngũ báo cáo viên, sinh hoạt câu lạc bộ lý 
luận trẻ các cấp 01 lần/ quý. Định kỳ tham mưu tố chức đối thoại giữa người 
đứng đâu cấp uỷ, chính quyền các cấp với thanh niên; hằng năm tô chức chương 
trình đối thoại giữa Bí thư Đoàn với đoàn viên, thanh thiếu nhi.

2. Tô 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 Tô quôc

2.1. Thanh niên tình nguyện

- Tinh nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, 
nông thôn mới kiêu mẫu: Tập trung tham gia phát triến kinh tế nông nghiệp, 
nông thôn theo hướng sạch, xanh, bền vừng; đấy mạnh triển khai Chương trình 
Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn; xây dựng 
và nhân rộng các mô hình xử lý chất thải và phụ phấm nông nghiệp theo hướng 
tuần hoàn; bao vệ môi trường nông thôn; hướng dẫn người dân ứng dụng công 
nghệ số trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc; kết nối cung cầu, phối 
họp triên lãm nông nghiệp số trên sàn thương mại ảo và ứng dụng trong hỗ trợ 
thanh niên phát triển kinh tế; triển khai các Cuộc thi Dự án khởi nghiệp trong 
thanh niên nông thôn.. .Tiếp tục triển khai thành lập các đội hình tri thức trẻ tình 
nguyện chuyên thực hiện chuyển giao khoa học, kỹ thuật mới.

- Tinh nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh: Tập trung vào xây dựng 
cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, an toàn; xóa các điếm 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 chất các 
mô hình hay, hiệu quả trong xây dựng đô thị văn minh. Thành lập và nhân rộng các
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đội hình tình nguyện chuyên tham gia tuyên truyền xây dụng nếp sống văn minh, 
ứng xử văn hóa, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đô 
thị. Tổ chức đồng loạt ngày “Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị”.

- Tĩnh nguyên bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng 
chống dịch bệnh: Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “Vĩ một Hưng Yên 
xanh”, “Chống rác thải nhựa" “Hành trình thứ hai của lop xe". Tập trung triển 
khai các hoạt động trồng cây xanh, triển khai các mô hình tạo nguồn cây xanh 
và các đội thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ 
môi trường, tố chức và chỉ đạo đồng loạt tố chức các ngày “Ngày chủ nhật 
xanh”. Tích cực tham gia tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân thay 
đối hành vi, thói quen sinh hoạt gây hại đối với môi trường sang thói quen 4T 
(Từ chối - Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế). Xây dựng, nhân rộng các mô hình 
hiệu quả trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc 
biệt là giảm thải và tái chế rác thải nhựa, thành lập các đội thanh niên tình 
nguyện làm sạch môi trường tại các khu di tích lịch sử trên địa bàn. Phối hợp 
xây dựng các kênh tư vấn đế phòng chống dịch bệnh theo mùa; chủ động thành 
lập các tổ phản ứng nhanh, các đội hình thanh niên tình nguyện phối hợp, hồ trợ 
ngành y tế phòng, chống dịch bệnh; kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

- Tinh nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông: tiếp tục triến 
khai hiệu quả Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông". Nhân rộng 
các mô hình Công trường an toàn giao thông - Văn hóa xếp hàng, Ben đò ngang 
an toàn, Điếm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn. Định kỳ tổ chức các ngày 
hội “Thanh niên với văn hóa giao thông".

- Tinh nguyện đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sổng cộng đồng: Tích cực chủ 
động tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, vấn đề mới phát sinh, các hoạt 
động an sinh xã hội, tham gia phát triển cộng đồng, đặc biệt quan tâm đến đối 
tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, thanh niên yếu thế. Tập 
trung thực hiện các Chương trình “Tiếp sức đến trường", “Tiếp sức người bệnh". 
Tăng cường tô chức các hoạt động tình nguyện hướng tới vùng sâu, vùng xa, vùng 
khó khăn. Tô chức chương trình 'Tinh nguyện mùa đông và xuân tình nguyện”, 
“Ngày hội thầy thuốc trẻ tình nguvện vì cuộc sống cộng đồng”, “Hiến máu tình 
nguyện”, “Tháng ba biên giới”, chương trình “Tiếp sức mùa thi”, 04 chiến dịch 
tình nguyện (Mùa hè xanh, Kỷ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, hành quân xanh).

- Công tác phòng, chong dịch bệnh, thiên tai và hỗ trợ, thích ứng với bối 
cảnh tình hình mới: Duy trì và phát triến các đội hình thanh niên tình nguyện, 
phản ứng nhanh tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả dịch bệnh, thiên tai,
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biên đôi khí hậu. Tập trung tham gia tình nguyện kiếm soát đại dịch Covid - 19, 
tiêm chung đại trà vắc-xin Covid - 19 cho cộng đồng; phục hồi, phát triển kinh 
tê - xã hội. Tập huấn kỹ năng cho các đội thanh niên tình nguyện tham gia 
phòng, chống dịch bệnh, các sự cố bất ngờ, đặc biệt là phòng chống, khắc phục 
hậu quả sau đại dịch Covid-19.

2.2. Tuổi trẻ sảng tạo

- Tiếp tục triên khai cho đoàn viên thanh niên đăng tải các ý tuởng, sáng 
kiên lên Công thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam. Đấy 
mạnh công tác truyên thông, tập huấn nâng cao nhận thức, phát huy vai trò tiên 
phong, sáng tạo của thanh niên trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả từ Cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 
số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về Chương trình chuyển đổi số tỉnh 
Hưng Yên giai đoạn 2021 -2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Sảng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học: Khuyên khích, tạo môi 
trường để đoàn viên, thanh niên đề xuất các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo trong 
đổi mới phương pháp dạy và học; đăng ký nghiên cứu các đề tài khoa học trong 
phát triên kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Xây dựng xã hội học 
tập. Thiết lập các mô hình hồ trợ, tư vấn học tập, nghiên cứu khoa học cho đoàn 
viên thanh niên. Tố chức các hội nghị, hội thảo khoa học cho thanh niên, sinh 
viên, giáo viên trẻ. Phối họp với các ngành to chức cuộc thi sáng tạo thanh niên, 
thiếu niên, nhi đồng, hội thi Tin học trẻ.

- Sảng tạo trong lao động, san xuát, kinh doanh: Tiêp tục tô chức có hiệu 
quả ngày hội sáng tạo trẻ và giới thiệu được các dự án, ý tưởng có chât lượng 
tham gia Liên hoan “Tuổi trẻ sảng tạo” toàn quốc, khuyến khích, cô vũ và phát 
huy thanh niên đề xuất sáng kiến, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào lao động, sản xuất, kinh doanh; các sáng kiến, giải pháp góp phần đổi 
mới kiếu dáng, mẫu mã, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu góp phần nâng cao chât 
lượng, gia tăng giá trị sản phẩm. Phát huy vai trò tiên phong của thanh niên 
trong việc nghiên cứu, ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lân 
thứ 4, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp 
sạch. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhằm giúp thanh niên 
đưa các sáng kiến, phát minh, sáng chế ứng dụng vào thực tế.

- Sảng tạo trong công tác và đời sổng sinh hoạt, phục vụ Nhản dân: Khuyến 
khích, động viên đoàn viên thanh niên tiếp tục đề xuất các sáng kiến đối mới quy 
trình, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ 
góp phân xây dựng và triên khai chính quyền điện tử; chủ động, tiên phong tham gia
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vào quá trình chuyển đổi số. Nâng cao năng lực số cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. 
Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm chủ 
công nghệ, vũ khí, khí tài hiện đại; đề xuất các sáng kiến, phát minh hữu ích phục vụ 
xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày.

- Sáng tạo trong thực hiện chuyển đổi sổ: Tham mưu triển khai hiệu quả 
Đe án "Nâng cao năng lực sổ cho thanh niên Hung Yên giai đoạn 2023- 2025". 
Tiếp tục triển khai tổ công nghệ số cộng đồng, trong đó, Đoàn Thanh niên giữ 
vai trò nòng cốt, là lực lượng chủ lực; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 
thông tổ chức các lớp tập huấn về chuyển đổi số và ứng dụng chuyển đổi số vào 
trong quản lý và sản xuất. Thực hiện truyền thông về chuyển đổi số, công cụ số 
cho đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để đoàn 
viên, thanh niên có thể dễ dàng tiếp cận và nắm bắt được với các kiến thức về 
chuyển đổi số và ứng dụng công cụ số vào quá trình quản lý và sản xuất. Tích 
cực tuyên truyền các chủ trương cua Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 
về chuyển đổi số; các kiến thức, kỹ năng thực hiện chuyển đổi số; vận động 
đoàn viên thanh niên và người dân đăng ký, sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử.

2.3. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tồ quốc

- Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh: đấy mạnh công tác 
tuyên truyên, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên 
đối với nhiệm vụ tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc. 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, tuyên truyền cổ vũ, động 
viên thanh niên sẵn sàng, hăng hái tham gia bảo vệ Tố quốc; vận động thanh niên tự 
nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự; tổ chức các hoạt động đón, tiễn quân nhân lên 
đường nhập ngũ, giới thiệu việc làm cho thanh niên xuất ngũ.

- Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhản dân cách mạng 
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại: tiếp tục triển khai hiệu quả các phong 
trào hành động cách mạng trong thanh niên Quân đội và thanh niên Công an 
như: Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng. 
Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy - Xung 
kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc. Tham gia xây dựng lực 
lượng đảm bảo trật tự, an toàn xã hội đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ giữ gìn an 
ninh, trật tự ở cơ sở mà nòng cốt là thanh niên. Phát huy vai trò xung kích của 
lực lượng vũ trang trong tham gia các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã 
hội, vì cuộc sống cộng đồng, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. 
Xây dựng Đoàn thanh niên Công an và thanh niên Quân đội các cấp vững mạnh.
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- Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động 
hướng vê biên giới, biên đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thô: tiêp tục 
nghiên cứu, nâng cao giá trị thực tiễn của các chương trình, cuộc vận động trong 
Đoàn như: Cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, biên đảo"; Chương trình 
"Tháng ba biên giới", "Xuân biên giới, Tết Hải đảo", duy trì các hoạt động Câu 
lạc bộ "Tuồi trẻ Hưng Yên vì biền đảo quê hương". Đăng ký, đảm nhận các công 
trình, phần việc thiết thực của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên hướng về 
biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Xây dựng các chương trình ký kết 
các hoạt động kêt nghĩa giữa các cơ sở đoàn với các địa bàn biên giới. Tiếp tục 
tăng cường các hoạt động giúp đỡ gia đình, thân nhân, cán bộ, chiến sĩ đang 
công tác nơi biên giới.

- Xung kích tham gia đàm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, trật tự 
an toàn xã hội: Tiếp tục thực hiện phong trào đoàn kết 3 lực lượng (thanh niên 
lực lượng vũ trang, thanh niên trong các nhà trường, thanh niên trên địa bàn 
dân cư). Duy trì hoạt động của đội thanh niên xung kích, đội thanh niên tự quản, 
tổ tuần tra thanh niên. Đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tệ nạn xã 
hội; phát huy vai trò của Cơ sở cai nghiện ma túy trong giáo dục, giúp đỡ, cảm 
hóa thanh niên chậm tiên tái hòa nhập cộng đồng. Tiếp tục thực hiện tốt Chương 
trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo về công 
tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy.

3. Tổ chức các chuông trình đồng hành với thanh niên góp phần phát 
triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền 
và lọi ích họp pháp, chính đáng của thanh niên

3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập

- Đãv mạnh các phong trào cô vũ tinh thân học tập trong thanh niên: Tô 
chức các hoạt động hồ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên thi đua học tập; các 
cuộc thi, hội nghị chuyên ngành theo khối, ngành học; phát triến các câu lạc bộ 
học thuật trong học sinh, sinh viên; hồ trợ triển khai và tôn vinh các tấm gương 
học sinh, sinh viên tiêu biểu qua các danh hiệu “Sinh viền 5 tốt”, “Học sinh 3 
rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”, “Nhà giáo trẻ tiêu biêu”vầ các giải pháp kết nối, 
phát huy các gương điển hình sau tuyên dương.

- Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên trong học tập: Triển khai hiệu 
quả các hoạt động “Tiếp sức đến trường”. Phát triển các quỹ, học bống, giải 
thưởng hồ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, khuyết tật đến 
trường. Vận động học sinh đã bỏ học và có nguy cơ bỏ học trở lại trường. Tố 
chức các hoạt động cô vũ, hồ trợ nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp
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vụ, tay nghề, bố sung tri thức mới phù hợp với từng đối tượng thanh niên, lĩnh 
vực nghề nghiệp. Tăng cường cung cấp thông tin các chính sách vê học tập và 
nghiên cứu khoa học; chính sách tín dụng, học bổng, miễn, giảm học phí cho 
thanh niên theo quy định của pháp luật.

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

- Các hoạt động cung cấp thông tin về thị trường lao động, chính sách khởi 
nghiệp, lập nghiệp: Tăng cường cung cấp thông tin về thị trường lao động, chính 
sách, kiến thức về khởi nghiệp, lập nghiệp, đào tạo nghề cho cán bộ đoàn, đoàn viên, 
thanh niên. Chú trọng phối hợp dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ và truyên thông và 
nhân rộng các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp thành công của thanh niên.

- Đồng hành vói thanh niên trong tư vẩn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm: 
Tiếp tục đối mới, tăng cường ứng dụng công nghệ số, các công cụ khoa học nghiên 
cứu về khả năng của con người trong hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp. 
Nâng cao chất lượng các ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp để nâng cao khả 
năng tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm của thanh niên. Nâng cao chất lượng công 
tác đào tạo nghề và đào tạo lại nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng được 
yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tăng cường mô hình kết nối các 
trưòng đại học, cao đắng, trung học chuyên nghiệp với doanh nghiệp đế tạo cơ hội 
cho sinh viên sau khi ra trường có cơ hội tìm kiếm việc làm.

- Đồng hành với thanh niên phát triển kỉnh tế: Thành lập, duy trì và nhân 
rộng các mô hình, Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế hiệu quả. Khuyến 
khích thanh niên phát triến các mô hình kinh tế trong khu vực dịch vụ, dựa trên 
nền tảng ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, hướng đến xây dựng nền kinh 
tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường. Chủ động phối hợp, tham 
gia triến khai hiệu quả chương trình “Mới xã một sản phâm”. Phối hợp với Ngân 
hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư hỗ trợ vốn 
cho thanh niên khởi nghiệp; tiếp tục hướng dẫn và quản lý có hiệu quả nguồn 
vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm; thành lập mới, duy trì và triển khai hiệu quả 
các câu lạc bộ khởi nghiệp. Tăng cường hồ trợ thanh niên ứng dụng chuyển đổi 
số trong công tác quảng bá, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc.

- Đông hành với thanh niên khởi nghiệp và khởi nghiệp đôi mới sáng tạo: 
Tiêp tục tham mưu triến khai hiệu quả Đe án ‘7/ỡ trợ thanh niên khởi nghiệp 
giai đoạn 2022 - 2030”. Duy trì và nâng cao chất lượng tổ chức các cuộc thi “ý 
tưởng sảng tạo khởi nghiệp ” theo đối tượng, lĩnh vực. Đa dạng các hình thức 
kêt nôi ý tưởng khởi nghiệp với các nhà đầu tư tiềm năng. Tăng cường phối hợp 
với các sở, ngành hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo
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của thanh niên. Kế hoạch sổ 142/KH-UBND hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025. Phát huy trách nhiệm của 
Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Sinh viên các cấp trong nhiệm 
vụ đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

3.3. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong 
cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống vãn hóa tinh thần

- Đông hành với thanh niên rèn luyện và phát triền kỹ năng trong cuộc 
song: Đổi mới nội dung, hình thức bồi dường kĩ năng phù hợp với điều kiện của 
từng địa phương, đơn vị, từng đối tượng thanh niên. Tiếp tục tạo môi trường rèn 
luyện thường xuyên các kĩ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi, tập trung 
vào các nhóm kỹ năng thiết yếu của thế kỷ XXI. Thường xuyên tố chức hoạt 
động tư vấn, các lớp huấn luyện kỹ năng xã hội cho thanh thiếu niên; tiếp tục 
triển khai chương trình “//ọc kỳ trong quân đội”, “Lớp kỹ năng sống” và các 
chương trình trải nghiệm cho thanh thiếu nhi.

- Đồng hành với thanh niên nâng cao thể chất, đời sổng văn hóa tinh 
thần: Phát triển sâu rộng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phù 
hợp cho từng đối tượng thanh niên, trong đó, quan tâm đến các hoạt động dành 
cho thanh niên công nhân, nông thôn, yếu thế, khuyết tật. Phát động cuộc vận 
động “Môi thanh niên ít nhất một môn thê thao làm bạn ”. Đây mạnh phong trào 
“Môi thanh niên 10.000 bước chân moi ngày”. Tăng cường các hoạt động 
truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá và các 
chất kích thích. Tô chức các chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, 
chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống HIV/AIDS, xây 
dựng hạnh phúc gia đình trẻ trong thanh niên. Phát trien 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. Xây dựng và duy trì hiệu quả 
các hoạt động, các kênh tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi. Tiếp tục vận động 
nguồn lực xây dựng mới, sửa chữa các điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi.

- Phôi hợp chính quyền các cấp tô chức tuyên truyền, tư vân vê pháp 
luật, giới thiệu việc làm, tư vấn pháp luật miễn phí, tổ chức các lớp kỹ năng khởi 
nghiệp cơ bản cho thanh niên công nhân. Xây dựng, phát triển các tố chức Đoàn, 
Hội tại các khu đông công nhân; phối hợp với tố chức Công đoàn triến khai đa 
dạng các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên công 
nhân thông qua các hoạt động văn hóa, thế thao và hoạt động xã hội thiết thực.



4. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, bảo vệ, giáo 
dục thiếu niên, nhi đồng

- Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh: Chú trọng phân công cán bộ 
có năng lực và tâm huyết phụ trách công tác thiếu nhi; thuờng xuyên quan tâm 
định hướng chương trình công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 
Nâng cao chất lượng to chức Đội và đội viên. Đổi mới nội dung, phương thức 
triền khai chương trình dự bị đội viên, chương trình “Rèn luyện đội viên". Củng 
cô và nâng cao chất lượng công tác đội viên lớn, công tác nhi đồng. Nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội, cán bộ phụ trách Đội. Phát huy vai trò 
của đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội đạt giải thưởng Cánh én hồng 
trong bồi dường, tập huấn cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, chỉ huy Đội các 
cấp và tham gia nghiên cứu, đề xuất, triển khai thí điểm các mô hình mới, sáng 
tạo của Trung ương. Chú trọng củng cố, đầu tư nguồn lực, nâng cao chất lượng 
hoạt động Đội trên địa bàn dân cư. Quyết liệt, kiên trì xây dựng và phát triên tổ 
chức Đội trong các trường ngoài công lập.

- Công tác chăm sóc, giảo dục thiếu niên, nhi đồng: Tiêp tục triên khai có 
hiệu quả các giải pháp tuyên truyền, bồi dưỡng cho thiếu nhi kỹ năng phòng 
chông đuôi nước, tai nạn thương tích; phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em. 
Triến khai hiệu quả phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác 
Hồ dạy” phù hợp với tùng nhóm tuổi thiếu niên, nhi đồng ở các khu vực, địa 
bàn. Chú trọng đổi mới các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức, lối 
sống cho thiếu nhi; triến khai sâu rộng, đôi mới phương thức sinh hoạt chuyên 
đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”. 
Thường xuyên quan tâm, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, tuyên dương, 
tuyên truyền và bồi dưỡng thiếu nhi là cháu ngoan Bác Hồ các cấp. Đe cao tính 
tiền phong, gương mầu của đoàn viên làm gương cho thiếu niên, nhi đồng. Triến 
khai hiệu quả hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm sáng tạo 
cho thiếu nhi, chú trọng hướng dần cho các em tiếp cận sử dụng Internet phục 
vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh. Triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu 
quả cuộc vận động “ Vì đàn em thân yêu ”. Phát huy hiệu quả hoạt động các thiết 
chê của Đoàn trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi nhất là thiêu 
nhi có hoàn cảnh khó khăn.

- Công tác bảo vệ trẻ em và thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nổi, nguyện 
vọng trẻ em: Triên khai Đe án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đấy quyền tham 
gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2023- 2027”. Tích cực, chủ 
động triển khai thực hiện hiệu quả luật trẻ em 2016. Tố chức Đoàn các cấp phát 
huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò là tô chức đại diện tiêng nói, nguyện vọng của trẻ
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em. Phối họp thực hiện tốt các mô hình phát huy quyền tham gia của trẻ em như: 
Hội đồng trẻ em, Diễn đàn trẻ em, Câu lạc bộ Ọuyền trẻ em... Tiếp tục triển khai 
có hiệu quả các giải pháp tại Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng 
chổng đuổi nước, tai nạn thương tích trẻ em tổ chức các hoạt động tuyên 
truyền, bồi dưỡng cho thiếu nhi những kỹ năng phòng, chống xâm hại, tự bảo vệ 
bản thân và bạn bè của mình. Triển khai các hoạt động bảo vệ, hồ trợ trẻ em 
tương tác lành mạnh, sáng tạo trên không gian mạng. Triến khai các giải pháp 
hỗ trợ can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích và sử 
dụng lao động trẻ em trái quy định của pháp luật. Các cấp bộ đoàn chủ động, 
tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật có liên quan 
đến trẻ em; kịp thời đề xuất, kiến nghị và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội 
liên quan đến trẻ em.

5. Công tác quốc tế thanh niên
- Đấy mạnh việc hồ trợ đoàn viên, thanh niên trong hội nhập quốc tế: tuyên 

truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực, chủ động trong nghiên cứu, học 
tập, rèn luyện đế sẵn sàng hội nhập. Thực hiện hiệu quả Đe án uHo trợ nâng cao 
năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiểu nhi Việt Nam giai đoạn 
2022 - 2030”. Đây mạnh công tác truyền thông về tình hình quốc tế, các vấn đề 
quốc tế, toàn cầu cho đoàn viên, thanh niên. Tăng cường các hoạt động nâng cao 
nhận thức, rèn luyện, trang bị kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế cho đoàn 
viên, thanh niên.

6. Công tác xây dụng Đoàn, mỏ’ rộng mặt trận đoàn kết tập họp thanh niên

6.1. Công tác cán bộ đoàn

- Thực hiện tốt tất cả các khâu của công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán 
bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp có bản lĩnh chính trị vừng vàng, có đạo đức, trách 
nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt 
lợi ích của quốc gia, dân tộc, của tô chức Đoàn lên trên lợi ích cá nhân, thực sự 
là người bạn đồng hành cùng đoàn viên, thanh thiếu nhi. Chú trọng đào tạo, bồi 
dưỡng các kiến thức, kỳ năng mới để cán bộ Đoàn có khả năng bắt kịp với xu 
thê phát triên của thanh niên, hướng tới có khả năng tạo ra trào lưu, mô hình dẫn 
dắt thanh niên. Tiếp tục đây mạnh đào tạo cán bộ thông qua thực tiễn hoạt động 
phong trào; tăng cường đi cơ sơ. Thực hiện chủ trương “ 1 + 2” phù hợp với tình 
hình mới.

- Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế, quy định về rèn 
luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn hướng đến việc xây 
dựng phong cách cán bộ Đoàn trong từng khối đối tượng. Nghiên cứu tham mưu
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cơ chế tuyến dụng, quy chế quy hoạch, sử dụng, quản lý cán bộ Đoàn đảm bảo 
theo quy chế cán bộ Đoàn.

6.2. Công tác đoàn viên

- Tập trung nâng cao tính chính trị của đoàn viên; ngăn chặn từ sớm, từ xa 
những biêu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn 
biên”, “tự chuyên hoá”. Tiếp tục triển khai các giải pháp mới, quyết liệt, đồng 
bộ nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên mới kết nạp. Thực hiện đúng nguyên 
tắc, quy trình và thu tục kết nạp đoàn viên mới. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương 
“ 1 + 1” phù hợp với tình hình mới. Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình 
“Rèn luyện đoàn viên ” gắn rèn luyện với nhiệm vụ, trách nhiệm của đoàn viên 
theo từng khối đối tượng. Duy trì hiệu quả tổ chức “Ngày đoàn viên” dịp 26/3. 
Triên khai cập nhật phần mềm Quản lý đoàn viên. Thực hiện nghiêm việc quản 
lý hô sơ, đánh giá, xêp loại đoàn viên hàng năm.

6.3. Công tác xây dựng tô chức cơ sở Đoàn

- Triên khai các giải pháp mang tính đột phá trong nâng cao chất lượng 
Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, trọng tâm là xây dựng “Chi đoàn mạnh” và Đoàn 
cơ sở “3 chủ động”. Đôi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động chi 
đoàn, đoàn cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ 
chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự 
nghiệp ngoài công lập theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU, Nghị quyết 15- 
NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo sắp xếp tổ chức 
bộ máy tinh gọn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh 
thiếu nhi trong giai đoạn mới.

6.4. Công tác kiếm tra, giám sát

- Nâng cao nhận thức của các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn về công tác kiếm 
tra, giám sát. Tăng cường tập huấn, bồi dường nâng cao trình độ chuyên môn, 
bản lĩnh chính trị, năng lực phân tích, đánh giá vấn đề của đội ngũ cán bộ đoàn 
vê công tác kiêm tra, giám sát. Cung cố, kiện toàn kịp thời bộ máy làm công tác 
kiếm tra, giám sát các cấp. Duy trì kiểm tra định kỳ, chuyên đề của các cấp bộ 
đoàn và ủy ban kiêm tra các cấp. Xử lý nghiêm, kịp thời, đúng quy định các 
hành vi vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Đoàn. Chú trọng việc 
phát hiện, đề xuất nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo thông qua 
kiêm tra, giám sát. Lồng ghép việc tuyên truyền, phố biến pháp luật thông qua 
công tác kiểm tra, giám sát. Ban hành hướng dần và tổ chức các đoàn giám sát 
và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QD/TW ngày 12/12/2013 của Bộ 
Chính trị; tố chức các đoàn kiếm tra, giám sát theo chuyên đề.



14

6.5. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

- Kiên trì thực hiện phương châm "Đoàn mạnh, Hội rộng". Tập trung triên 
khai các giải pháp đối mới nội dung, phương thức đoàn kết tập họp thanh niên, 
đặc biệt là trên môi trường mạng. Kiên trì xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn, 
Hội, Đội ở những nơi chưa có tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Phát triển các hình thức 
đoàn kết tập hợp thanh niên theo sở thích, chuyên môn, nghề nghiệp, quê quán, 
dòng họ, lĩnh vực quan tâm, nhất là thanh niên công nhân, dân tộc, tôn giáo. Áp 
dụng triệt đế phương thức tập hợp thông qua mạng xã hội. Tăng cường phát huy 
vai trò, khả năng thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh thiếu nhi trên mạng xã hội 
của cán bộ Đoàn, Hội, Đội. Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh với Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam. Phát 
huy vai trò, chức năng, hoạt động mang “màu sắc riêng” của các tô chức Hội 
như: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ 
chức thành viên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Chú trọng kết nối và 
phát huy vai trò của tài năng trẻ trên các lĩnh vực. Tiếp tục xây dựng và phát huy 
hiệu quả hoạt độns, của đội ngũ cốt cán phong trào.

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

- Tập trung quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW ngày 
25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhằm thống nhất về nhận 
thức và hành động trong các cấp bộ Đoàn. Tiếp tục xác định rõ trách nhiệm của 
các câp bộ Đoàn và đoàn viên trong công tác xây dựng Đoàn và tích cực tham 
gia xây dựng Đang, hệ thống chính trị. Triến khai các giải pháp giúp cán bộ 
Đoàn, đoàn viên nhận diện các biếu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để chủ 
động đâu tranh ngăn chặn, đấy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sons, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyên hoả".

- Nâng cao sô lượng và chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng 
xem xét, kêt nạp: Tiêp tục triến 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, sinh 
viên, thanh niên nông thôn, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, dân tộc thiểu số, cán 
bộ đoàn cơ sở cho Đảng xem xét, kết nạp. Triển khai đồng bộ các giải pháp thực 
hiện Chỉ thị 03-CT/TWDTN của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tăng cường 
công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Xây 
dựng quy trình và các tiêu chuân cụ thê đế lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn 
viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

- Chủ động đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trẻ chất lượng cao, 
trưởng thành từ công tác Đoàn thanh niên; chủ động giới thiệu để bổ sung cho
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Cấp ủy đảng, chính quyền và tố chức chính trị - xã hội các cấp. Tham mưu cấp 
ủy đưa cán bộ trẻ, có tổ chất của các cơ quan chính quyền, cơ quan của Đảng, 
Mặt trận Tô quốc và các đoàn the sang làm công tác Đoàn Thanh niên.

- Chủ động, sáng tạo, kiên trì tham mưu, đề xuất với cấp ủy các chủ 
trương, chính sách đối với thanh thiếu nhi. Tham mưu tổng kết 15 năm thực hiện 
Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa X) vê “Tăng cường sự lãnh đạo của Đáng đôi với công tác thanh 
niên thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Tham mưu tăng cường 
cơ chế làm việc, đối thoại giữa cấp úy, chính quyền các cấp về các vấn đề liên 
quan đến thanh niên.

- Đối mới, nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý 
xây dựng Đảng, chính quyền của tô chức Đoàn các cấp, tập trung vào chính sách, 
pháp luật liên quan đến thanh niên. Phát huy vai trò của các cấp bộ đoàn, đoàn viên, 
thanh niên trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng 
đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Ke hoạch số 99-KH/TWDTN-BKT 
ngày 10/9/2018 thực hiện Quy định số 124-QD/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tố quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị 
- xã hội đối với việc tu dường, rèn luyện đạo đức, lối sống cua người đúng đầu, cán 
bộ chủ chôt và cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiếm tra, theo dõi, đôn đốc 
thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát.

8. Tiếp tục đổi mói công tác tham mưu, phối họp, chỉ đạo của Đoàn

- Tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy chính quyền, chủ động phối hợp 
với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân huy động mọi nguồn lực giáo 
dục toàn diện thanh thiếu nhi, đặc biệt trong hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu 
việc làm, khởi nghiệp, rèn luyện kỹ năng xã hội... Thực hiện và hoàn thành các 
mục tiêu, chỉ tiêu, các đề án, dự án trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt 
Nam giai đoạn 2021 - 2030.

- Đôi mới công tác tham mưu, chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn phù họp với tình 
hình mới: Thường xuyên tổ chức khảo sát, lấy ý kiến đánh giá cua đoàn viên, thanh 
thiêu nhi sau mồi chiến dịch, chương trình, hoạt động của Đoàn để rút kinh nghiệm, 
điêu chỉnh phù hợp. Tăng cường hướng dẫn, chuyển giao mô hình mới cho cơ sở. 
Đối mới đội ngũ cán bộ đoàn, đặc biệt là về tư duy, trình độ và phong cách làm 
việc, lây hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ và tổ chức.

- Đôi mới chê độ thông tin, báo cáo đảm bảo nhanh, chính xác, giảm tải số 
lượng văn bản. Đôi mới công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo động viên kịp
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thời, khen thưởng đúng người, đúng việc, có tác dụng nêu gương và cô vũ 
phong trào thanh thiếu nhi. Đấy mạnh chuyển đối số trong công tác đoàn, tăng 
cường số hóa thông tin các hoạt động Đoàn.

III. TỒ CHỨC THỤC HIỆN
1. Tính đoàn
- Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh 

lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
ban hành chương trình làm việc toàn khóa cua Ban Thường vụ, Ban Chấp hành 
Tỉnh đoàn khóa XIV, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 
hằng năm.

- Tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành các cơ chế, chính sách; phối hợp với 
UBND, các sở, ngành, đoàn the, các tổ chức kinh tế, xã hội xây dựng các 
chương trình phôi họp làm cơ sở cho việc thực hiện các nội dung công tác.

2. Phân công các ban chuyên môn:
-  Ban Tuyên giáo:  Chủ trì tham mưu các nội dung: “Công tác tuyên 

truyền, giáo dục”; “Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tố quốc”;

-  Ban Phong trào: Chủ trì tham mưu các nội dung: “Phong trào Thanh 
niên tình nguyện”; “Phong trào Tuối trẻ sáng tạo” , “Đồng hành với thanh niên 
trong khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập họp 
thanh niên”.

- Ban Thanh Thiếu nhi - Trường học: Chủ tri tham mưu các nội dung: 
“Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện 
và phát triển kỳ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh 
thẩn”. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, 
chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

-  Ban Tô chức - Kiếm tra: Chủ trì tham mưu các nội dung: “Công tác cán 
bộ Đoàn”; “Công tác đoàn viên”; “Công tác xây dựng tố chức cơ sở Đoàn”; 
“Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị”. Chủ trì tham 
mưu nội dung “Công tác kiếm tra, giám sát”; “Công tác Đoàn tham gia xây 
dựng, bảo vệ Đang và hệ thống chính trị”; “Công tác quốc tế thanh niên”.

-  Văn phòng:  chu trì tham mưu theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương 
trình hành động. Phụ trách nội dung đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo, phối 
họp của Đoàn.

3. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội đồng Đội tỉnh xây dựng kế hoạch 
thực hiện Nghị quyết Đại hội phù họp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức.
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4. Các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc

Căn cứ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh 
Hưng Yên lần thứ XVI và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, ban hành 
chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI trước ngày 20/02/2023. Tổ chức triển khai thực hiện 
và báo cáo kết quả về Tỉnh đoàn.

5. Tiến độ thực hiện

- Tháng 01/2023: Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hưng Yên ban hành Chương 
trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Trước ngày 20/02/2023: Các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực 
thuộc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI.

- Tháng 6/2025: Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI gắn với sơ 
kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên 
lần thứ XVI.

- Tháng 9/2027: Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 
Hưng Yên lần thứ XVI.

Trên đây là Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên 
lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027./.^

Noi nhận:
- Ban Bí thư TW Đoàn;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo TW Đoàn;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- ủ y  ban MTTQ VN tỉnh
- Thường trực Tỉnh đoàn;
- Các Ban, bộ phận Tỉnh đoàn;
- Các đ/c uv BCH Tỉnh đoàn
- Các Huyện, Thị, Thành đoàn;
- Đoàn trực thuộc;
- Lưu VT, Ban TG.

(để b/c)

TM. BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN

(đê t/hiện)




