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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
      BCH TỈNH KIÊN GIANG	                           Rạch Giá, ngày 28  tháng 02 năm 2013
	                 ***
            Số:  28  BC/TĐTN


BÁO CÁO
kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN tháng 02
và chương trình chỉ đạo trọng tâm tháng 3/2013.
--------


Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013 của Ban Chấp hành (BCH) Tỉnh Đoàn. Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn báo cáo kết quả thực hiện yêu cầu nhiệm vụ tháng 02 và đề ra chương trình chỉ đạo trọng tâm tháng 3/2013, cụ thể như sau:


I/ KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN
1. Công tác tuyên truyền giáo dục
- Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước: Luật Thanh niên, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật thuế thu nhập cá nhân, pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT),.. Đặc biệt là Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ dưới mọi hình thức, không tham gia vào các loại tệ nạn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán, vận động cán bộ, ĐVTN đón Xuân với tinh thần vui tươi, tiết kiệm, an toàn góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được 517 cuộc với 32.875 lượt ĐVTN tham gia.
- Công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống đến đông đảo ĐVTN luôn được tăng cường và chú trọng, bao gồm mục đích, ý nghĩa ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02, mừng xuân Quý Tỵ 2013 được 210 cuộc cho 10.215 lượt ĐVTN tiếp thu; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết TW 5 khóa XI đến các cơ sở Đoàn và ĐVTN được 115 cuộc với 14.550 lượt người tiếp thu. 
- Tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh, phòng chống các loại dịch bệnh trong mùa khô... được 150 cuộc cho 10.850 lượt ĐVTN và hộ gia đình tiếp thu; 76 cuộc tuyên truyền bảo vệ môi trường, phòng chống ma túy, HIV/AIDS và đảm bảo cho ĐVTN và quần chúng nhân dân vui đón Tết Nguyên đán lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.
2. Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn - Hội - Đội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
2.1- Xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng:

- Trong tháng, các cấp bộ Đoàn mở được 12 lớp cảm tình Đoàn cho 415 thanh niên ưu tú học tập, cấp 310 thẻ Đoàn; phát triển mới 275 đoàn viên, chuyển sinh hoạt 24 đ/c, tiếp nhận 17 đ/c, trưởng thành 13 đ/c, xóa tên 12 đ/c. Củng cố, bổ sung 02 đ/c Bí thư, 05 đ/c Phó Bí thư Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở; củng cố 02 Chi Đoàn; giới thiệu 56 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, chăm bồi, qua đó kết nạp Đảng được 24 đ/c.
- ĐVTN các cấp tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt Chi đoàn và tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.
2.2- Công tác xây dựng tổ chức Hội:
- UB Hội các cấp tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi hội ở cơ sở, tiếp tục hướng dẫn cơ sở Hội trực thuộc thực hiện quy chế hoạt động của Chi hội ấp, khu vực; rà soát, thống kê tình hình và nắm lại số lượng hội viên cơ sở. Ngoài ra, các cấp bộ Hội trong tỉnh đã tổ chức vận động hội viên tham gia các công trình, phần việc duy trì các CLB, các Chi, tổ Hội; kết nạp mới 59 HV, rút tên 37 hội viên, xóa tên 15 hội viên; giới thiệu 117 hội viên ưu tú cho Đoàn xem xét. 
- Ủy ban Hội tỉnh tiếp tục tập trung công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng các cơ sở Hội, củng cố Chi hội yếu kém, nhân rộng và điển hình các mô hình làm ăn kinh tế có hiệu quả trong thanh niên.
2.3- Công tác Đội và phong trào thiếu nhi:
- Hội đồng Đội (HĐĐ) tỉnh tham mưu quyết định công nhận HĐĐ tỉnh gồm 27đồng chí; xây dựng Công văn về việc giới thiệu chữ ký của Thường trực HĐĐ tỉnh, Công văn chỉ đạo tổ chức Hội thi vẽ tranh chủ đề “Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ cuộc sống”.
- HĐĐ các huyện, thị, thành tập trung đẩy mạnh phong trào “Giúp bạn nghèo vui Tết” trao hơn 35 suất học bổng trị giá 35 triệu đồng cho 35 em học sinh nghèo hiếu học; phát động phong trào học tập chủ đề “Em yêu chú bộ đội”; duy trì tốt phong trào xây dựng quỹ học bổng, phong trào Kế hoạch nhỏ, tổ chức hoạt động mừng Đảng mừng Xuân 2013. 
- Hoạt động của hệ thống Nhà Thiếu nhi (NTN): 
 + NTN tỉnh: Tổ chức “Ngày hội Văn hóa thiếu nhi các dân tộc” gồm : thi gói banh tét, trưng bày mâm ngũ quả, trang trí cành mai ngày tết, làm mứt, làm thiệp chúc xuân, liên hoan văn nghệ các dân tộc,.. thu hút gần 400 em thiếu nhi tham gia. Kết quả: trao 09 giải xuất sắc, 10 giải A, 11 giải B, 15 giải C, 11 giải khuyến khích cho tất cả các nội dung. Duy trì các lớp tạo nguồn, đội nhóm chuyên tập luyện hàng tuần với hơn 235 em tham gia. Đào tạo năng khiếu 115 lớp với 2.820 học viên. Tổ chức sân chơi đội, nhóm và các hoạt động nhân dịp Xuân 2013. Trong tháng, đã phục vụ được trên 40.371 lượt vé trò chơi các loại, gần 3.000 vé tặng cho thiếu nhi nghèo trên địa bàn thành phố Rạch giá; duy trì đội nhóm chuyên tập luyện hàng tuần với 11 đội và 262 em tham gia. 

 + NTN huyện, thị, thành: Duy trì các lớp đào tạo nguồn, năng khiếu như thể dục nhịp điệu, võ thuật, múa, hát,… Các đội nhóm thường xuyên tập luyện phục vụ các hoạt động; duy trì tốt hoạt động các đội nhóm, phát động cuộc thi viết văn, vẽ tranh và các hoạt động khác mừng Đảng mừng Xuân 2013.
3. Kết quả thực hiện phong trào “xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và đồng hành với TN lập thân lập nghiệp”
3.1- Phong trào xung kích, tình nguyện phát triển KT-XH:
- Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02, 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và mừng Đảng mừng Xuân Quý Tỵ 2013. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động mang nhiều ý nghĩa như: hội diễn văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân, sân chơi thanh niên, thăm, giao lưu văn nghệ với bộ đội biên giới, tặng quà và khám bệnh phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân nghèo. Các cấp bộ Đoàn phối hợp vận động, tổ chức thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, học sinh nghèo, bộ đội đóng quân trên địa bàn, quà cho tân binh lên đường nhập ngũ, trẻ em nghèo hiếu học, trẻ em lang thang, cơ nhỡ 1.659 suất quà, tổng số tiền: 594 triệu đồng, tặng quà Cây mùa Xuân cho trẻ em 30 suất = 6 triệu đồng; tặng quà cho thanh niên chậm tiến với chủ đề "Niềm tin và sức sống": 50 suất = 15 triệu đồng nhân dịp Tết Nguyên đán.
- Tham gia sửa chữa lộ giao thông nông thôn, phát hoang được 100 km; bắc mới 02 cầu vĩ, 03 cầu ván trị giá 150 triệu đồng; sửa chữa 09 móng cầu, 01 cầu ván trị giá 5,6 triệu đồng. Vận động cất và bàn giao 03 căn nhà nhân ái trị giá 145 triệu đồng. Ra quân thực hiện vệ sinh môi trường, làm sạch cảnh quang đường phố, trường học, cơ quan, đơn vị được 1.000 cuộc với hơn 20 ngàn ĐVTN tham gia.
- ĐVTN khối lực lượng vũ trang, các đội TNXK, DQTV phối hợp tổ chức tuần tra canh gác ngăn chặn các hành vi buôn bán trái pháp luật, vận chuyển hàng hóa lậu qua biên giới, giữ gìn ANTT và ATXH… được 515 cuộc, 5.275 lượt người tham gia. 
3.2- Phong trào đồng hành với TN lập thân, lập nghiệp:
- Cấp tỉnh: BTV Tỉnh Đoàn đã tổ chức buổi họp mặt, gặp gỡ giữa các đồng chí Lãnh đạo tỉnh với các Ban Liên lạc, giáo viên, học sinh, sinh viên đang công tác, học tập trong và ngoài tỉnh nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013 tại Hội trường Thành ủy thành phố Rạch Giá. Tham dự có đồng chí Đặng Công Huẩn - UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Cao Việt Xuân - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí Lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể cùng hơn 300 giáo viên, học sinh, sinh viên tham dự. Nhân dịp này, nhằm khích lệ tinh thần học tập cho các em học sinh, sinh viên, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã trao bằng khen cho 08 sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm học 2012 - 2013. 
  + BTV Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình ca múa nhạc Xuân Biên giới - 2013, giao lưu văn hóa, thể thao, thăm hỏi, chúc tết và biểu diễn văn nghệ phục vụ cán bộ chiến sĩ, quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện Giang Thành nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm năm mới trong quần chúng nhân dân, đồng thời tạo tinh thần đoàn kết giữa ĐVTN với cán bộ chiến sĩ các đơn vị LLVT đang đóng quân trên địa bàn trong những ngày giáp tết; thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của ĐVTN đối với cán bộ chiến sĩ, những người làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự cho Tổ quốc. 
 + Ngày 01/02/2013, tại Hội trường Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Nội vụ đã ký liên tịch thực hiện công tác cải cách hành chính và công tác thanh niên giai đoạn 2013-2016 và năm 2013.
- Cấp huyện: Phối hợp tổ chức “Ngày hội văn hóa dân gian” với nhiều chương trình ca, múa nhạc mừng Đảng, mừng Xuân Quý Tỵ năm 2013, liên hoan tiếng hát HSSV, các hoạt động TDTT, trò chơi dân gian, văn hóa ẩm thực, các khu vui chơi giải trí lành mạnh cho thiếu nhi... thu hút được hàng ngàn đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân tham gia; Đoàn Thanh niên các cấp tham gia tốt công tác phối hợp và tổ chức Hội trại tòng quân năm 2013 cho thanh niên nhập ngũ.

II/ MỘT SỐ NỘI DUNG CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM THÁNG  3/2013
* Cấp tỉnh:
1. Tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2013 cấp tỉnh (ngày 26/02/2013). Chỉ đạo các đơn vị Đoàn trực thuộc tổ chức Lễ Khởi động Tháng Thanh niên và tổ chức thành công “Tháng Thanh niên” năm 2013.
2. Tổ chức Ngày Hội Thanh niên Kiên Giang vì Biển đảo quê hương tại đảo Thổ Chu - huyện Phú Quốc (từ ngày 19 - 22/3/2013). 
3. Tổ chức Lễ kỷ niệm 82 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu tỉnh Kiên Giang năm 2013; ký kết Quy chế phối hợp giữa Tỉnh Đoàn và UBND tỉnh Kiên Giang, gắn với đối thoại trực tiếp với Chủ tịch tỉnh (ngày 24/3/2013).
4. Tổ chức phát động Cuộc vận động “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”.
5. Tổ chức Sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện NQ Đại hội Hội LHTN VN tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2009 - 2014 và tổng kết các mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên giai đoạn 2007-2012 (ngày 27/3/2013).
6. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền NQ Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc và NQ Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2012 - 2017 (ngày 28, 29/3/2013).
* Cấp huyện:
1. Tiếp tục tổ chức góp ý và tổng hợp ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tổ chức các hình thức họp mặt, đối thoại, tuyên dương cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tiêu biểu nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.
2. Tập trung thực hiện các chỉ tiêu và nội dung trọng tâm Tháng Thanh niên năm 2013.
3. Tổ chức học tập, quán triệt NQ Đại hội Đoàn các cấp.
4. Khảo sát tình hình đoàn viên, thanh niên và tổng kết 04 năm thực hiện NQ 01 của BCH Tỉnh Đoàn Khóa VIII về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”. (Nội dung, hình thức căn cứ vào Kế hoạch số 17-KH/TĐTN ngày 19/02/2013 của BCH Tỉnh Đoàn). 
 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 02/2013 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2013 của BTV Tỉnh Đoàn Kiên Giang./.
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