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KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2018 

___________ 
 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TĐTN-PT ngày 23/01/2018 của Ban Thường 

vụ Tỉnh đoàn Bình Định về việc tổ chức chức các hoạt động “Tháng Thanh niên” 

năm 2018, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày 

thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp 

tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2018 với 

chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo - Dựng xây quê hương”, nội dung cụ thể như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ 

vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn 

viên, thanh thiếu niên toàn tỉnh và tạo phong trào thi đua sôi nổi, thực hiện thắng 

lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. 

2. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tuyên truyền 

và tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và xây dựng văn 

minh đô thị. 

3. Các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2018 phải được triển khai sâu rộng từ 

cơ sở, có tính hành động cao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.  

 

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN 

1. 100% các cơ sở đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch, và hưởng ứng Tết 

trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong khuôn viên của đơn vị. 

2. 100% cơ sở Đoàn có hoạt động cụ thể trên lĩnh vực giáo dục truyền thống 

nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

3. 100% cơ sở Đoàn tổ chức ra quân ít nhất 01 hoạt động “Ngày thứ bảy tình 
nguyện” hoặc“Ngày Chủ nhật xanh”. 

4. 100% Các cơ sở Đoàn tổ chức Ngày đoàn viên 26/3 (chào cờ, hát quốc ca, 

đoàn ca).  

5. Phấn đấu toàn Đoàn kết nạp 100 đoàn viên mới, giới thiệu cho Đảng 50 

đoàn viên ưu tú.  
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 III. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP 

1. Công tác tuyên truyền: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ 

vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tuyên truyền về Tháng Thanh niên và Nghị 

quyết Đại hội Đoàn các cấp; tổ chức các hoạt động phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống của đất nước, địa phương. 

2. Tổ chức các hoạt động tuổi trẻ chung tay tham gia xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với 

biến đổi khí hậu 

- Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong 

sản xuất; xây dựng các mô hình kinh tế, phát triển các tổ hợp tác, câu lạc bộ thanh 

niên làm kinh tế; hỗ trợ vốn phát triển kinh tế; biểu dương, tôn vinh thanh niên làm 

kinh tế giỏi.  

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị, ý 

thức, văn hoá tham gia giao thông, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; ra quân các 

đội hình tham gia giữ gìn khu dân cư, tuyến đường, tuyến hẻm, tuyến phố sáng - 

xanh - sạch - đẹp, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đăng ký đảm nhận các tuyến 

đường văn minh, gắn bảng tuyến đường thanh niên văn minh. 

 - Ra quân các đội thanh niên tình nguyện tham gia dọn vệ sinh môi trường, 

vệ sinh khuôn viên cơ quan, trường học, phát quang đường làng, ngõ xóm, nạo vét 

kênh mương nội đồng, ra quân các hoạt động “Bảo vệ dòng sông quê hương”  và 

nguồn nước sạch, tham gia xóa các điểm đen về môi trường; trồng cây xanh, tham 

gia chỉnh trang, tạo cảnh quan, môi trường... 

 3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018). (Có Kế hoạch cụ thể riêng) 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn khối 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai đến 100% các cơ sở đoàn trực thuộc. 

- Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các cụm thi đua nhân kỷ niệm 87 năm 

ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) năm 2018 vào 

ngày 17/3/2017 (thứ bảy). 

2. Các cơ sở đoàn trực thuộc 

- Căn cứ kế hoạch của Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh và tình hình thực tế tại 

đơn vị các cơ sở đoàn trực thuộc chủ động tham mưu cấp ủy, đề xuất với chính 

quyền, phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 

2018 tại đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đồng thời thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền về các hoạt động trong tháng Thanh niên tại đơn vị. 

- Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp chặt 

chẽ với các ngành, đoàn thể để tranh thủ nguồn lực tổ chức tốt các hoạt động theo 

kế hoạch đề ra. Tiến hành tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích 

tiêu biểu trong Tháng Thanh niên năm 2018. 
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- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo: báo cáo tuần gửi vào thứ 6 hàng tuần, báo 

cáo tổng kết gửi trước ngày 31/3/2018 qua email của VP Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh 

(doankhoidnbd@gmail.com)  

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2018, 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn, đoàn 

trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Tỉnh đoàn; 

- Đảng ủy khối DN;    

- Đ/c Trương Thị Hải Yến -  

  Phó Bí thư ĐUK DN; 

- Các cơ sở đoàn trực thuộc; 

- Lưu VP.  

 

 

                      

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHỐI 

PHÓ BÍ THƯ  

 

 
                          (Đã ký) 

 

 

Bùi Lê Khánh 
 

 
  

 

mailto:doankhoidnbd@gmail.com

