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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
     BCH TỈNH KIÊN GIANG	                             Rạch Giá, ngày 18  tháng 5 năm 2013
	                 ***
         Số:  37A  BC/TĐTN


BÁO CÁO
kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN tháng 5
và chương trình chỉ đạo trọng tâm tháng 6/2013.
--------

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 5 và đề ra chương trình chỉ đạo trọng tâm tháng 6/2013, 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 tổ chức 217 cuộc tuyên truyền cho hơn 25.000 ĐVTN tiếp thu các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được 309 cuộc với 14.500 lượt ĐVTN tiếp thu. Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2012 - 2017.
- Tuyên truyền kỷ niệm 38 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013), ngày Quốc tế Lao động 01/5, 59 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2013); 72 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2013) và kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được 1.215 cuộc, hơn 42.210 lượt ĐVTN tiếp thu.
- Tuyên truyền đến ĐVTN và quần chúng nhân dân tham gia góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, các biện pháp phòng, chống các loại dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh  môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phòng chống các loại dịch bệnh, phòng chống cháy nổ được 564 cuộc, có 7.258 lượt ĐVTN tiếp thu.
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:
- Tiếp tục triển khai kế hoạch khảo sát tình hình đoàn viên, thanh niên và tổng kết 04 năm thực hiện Nghị quyết 01 của BCH Tỉnh Đoàn khóa VIII về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”.
- Trong tháng, mở 08 lớp cảm tình Đoàn có 374 HVTN học tập, kết nạp 814 đoàn viên mới; 05 lớp tập huấn công tác Đoàn, Hội cho cán bộ cơ sở có 345 đ/c tham gia; tiếp nhận 45 đoàn viên, chuyển sinh hoạt 140 đ/c, trưởng thành 36 đ/c, xóa tên 17 đ/c; củng cố BCH của 04 cơ sở Đoàn, 02 Chi đoàn hoạt động yếu, kém.  Bầu và bổ sung 06 Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp cơ sở. Giới thiệu 86 đoàn viên ưu tú cho Đảng, có 52 đ/c được Đảng xem xét, kết nạp. 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:
-  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.
- UB Hội các cấp tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi hội ở cơ sở, củng cố Chi hội yếu kém, nhân rộng và điển hình các mô hình làm ăn kinh tế có hiệu quả trong thanh niên. 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; phát triển mới 1.936 HV, củng cố 09 Chi hội yếu kém, xóa tên 712 HVTN. Giới thiệu 924 HV ưu tú cho Đoàn xem xét kết nạp.
2.3- Công tác Đội và phong trào thiếu nhi:
- Sáng ngày 12/5, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Ba Hòn, huyện Hòn Đất. Qua buổi họp mặt, Hội đồng Đội tỉnh đã trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng và 10 quyển tập cho các em thiếu nhi vượt khó học giỏi; trao giải thưởng Cuộc thi viết tìm hiểu AHLLVT Nguyễn Văn Kiến cho 15 cá nhân và 03 tập thể tham gia tốt cuộc thi. 
- HĐĐ tỉnh chuẩn bị công tác tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” khối Học sinh phổ thông năm 2013 và tham gia hội thi cấp toàn quốc. Cử cán bộ đưa 01 em tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm phát động phong trào Nghìn việc tốt, tuyên dương Dũng sĩ Nghìn việc tốt tại Bắc Ninh do Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục & Đào tạo, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức. 
- HĐĐ các huyện, thị, thành tiếp tục đẩy mạnh các phong trào học tập với chủ đề “Tiến bước lên Đoàn”, “Giữ gìn trường em xanh, sạch, đẹp”;… bằng nhiều hoạt động học tập thiết thực, bổ ích. Bên cạnh đó, HĐĐ các huyện, thị, thành còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT gây quỹ giúp đỡ học sinh nghèo với số tiền vận động được trên 32 triệu đồng và nhiều dụng cụ học tập, quần áo,..
 - Hệ thống các NTN huyện, thị: Duy trì tốt các lớp đào tạo nguồn. Tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo cho các em môi trường học tập tốt, tổ chức nhiều cuộc thi và tham gia tốt các cuộc thi do NTN tỉnh tổ chức,… thu hút đông đảo các em thiếu nhi tham gia.
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: Trong tháng, cán bộ, ĐVTN các cấp đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong việc tham gia góp phần xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; triển khai các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, bảo vệ môi trường,.. tập trung vào những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; qua đó đã phát huy mạnh mẽ các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia vào các hoạt động xã hội của địa phương, đơn vị. Kết quả:


- Tổ chức sửa chữa được 5.520m lộ nông thôn, phát hoang 9.000m các tuyến đường ven lộ, ban nền hạ tuyến đường và đổ bêtông đoạn đường dài 415m; sửa chữa và làm mới 02 cây cầu bêtông, 13 cây cầu vĩ, làm mới 15 cột cờ; 08 Nhà nhân ái được xây mới, 11 nhà được tu sửa; trồng, chăm sóc cây xanh bảo vệ môi trường trên 10 ngàn cây xanh các loại; vệ sinh, chăm sóc và bảo dưỡng nghĩa trang, bia đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; vận động quần chúng nhân dân hạn chế sử dụng túi nilon; 2.500 đoàn viên, thanh niên tham gia bóc, xóa biển quảng cáo sai quy định, rao vặt trái phép; quét vôi cho cây xanh dọc một số tuyến đường,…
- Tổ chức thăm, tặng 135 phần quà trị giá 45 triệu 900 ngàn đồng cho gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ em nghèo học giỏi; giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn.
- Các đội TNTN tham gia giữ gìn trật tự ATGT trong tỉnh phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát lập lại trật tự ATGT, giải tỏa lấn chiếm lòng lề đường, gác chốt đèn giao thông và các điểm trường…, được 335 cuộc với 3.000 lượt ĐVTN tham gia. ĐVTN Công an tỉnh quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, tham mưu lãnh đạo đơn vị đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu chống phá vào nội địa góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. 
3.2- Phong trào đồng hành với TN lập thân, lập nghiệp:
- Cấp huyện phối hợp với các ngành chức năng mở 12 lớp chuyển giao KHKT về nuôi trồng thủy sản, kỹ thuật trồng màu, 06 lớp tập huấn kiến thức về xây dựng mô hình kinh tế tập thể, HTX cho hơn 510 ĐVTN tham gia; tập huấn nâng cao kỹ năng tư vấn hướng nghiệp, giải quyết việc làm được 115 đợt với 1.025 cán bộ Đoàn, ĐVTN tham gia; tư vấn cho 550 ĐVTN vay vốn để tạo việc làm phát triển kinh tế, học tập, xuất khẩu lao động; tổ chức các hoạt động định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên được 165 cuộc với 12.065 HSSV tham gia.
- Các Đoàn trường học tập trung thực hiện tốt phong trào “Học thật, thi thật”, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, phát động phong trào Vườn hoa điểm 10, thi đua học tập tốt, đồng thời ra quân tuyên truyền, vận động và làm vệ sinh trường lớp, ký túc xá, nơi công cộng. Triển khai kế hoạch “Tiếp sức mùa thi” năm 2013.  
III/ MỘT SỐ NỘI DUNG CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM THÁNG  6/2013

1. Tập trung tuyên truyền ý nghĩa ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6, ngày Thương binh liệt sỹ 27/7,… tiếp tục triển khai NQ TW 7 khóa X của BCH TW Đảng, vận động ĐVTN tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn hoàn thành việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2012 - 2017.
2. Triển khai Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2013; tổ chức Chương trình “Học kỳ quân đội” lần IV/2013 cấp tỉnh tại Trung Đoàn 20, TXHT và Tiểu Đoàn 860 - Phú Quốc.


3. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện - Hè 2013.
4. Tăng cường công tác chỉ đạo cơ sở, tổ chức họp giao ban các Cụm thi đua công tác Đoàn quý II.
5. Tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết 01 của BCH Tỉnh Đoàn Khóa VIII.
6. Tổ chức kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012 - 2013.
7. Phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lớp tập huấn cán bộ Đoàn.
8. Triển khai Bộ tiêu chí thi đua Khối huyện, thị, thành; Khối trường học; Khối Đoàn ủy và LLVT năm 2013.
9. Tổ chức Hội thi Tin học trẻ không chuyên Khối học sinh phổ thông tỉnh Kiên Giang năm 2013.
10. Tổ chức Hội nghị tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
* Ghi chú: Tính đến 17 giờ ngày 17/5/2013:
- Văn phòng đã nhận được báo cáo tháng 5/2013 của các đơn vị: Giồng Riềng, Giang Thành, An Minh, Tân Hiệp, An Biên, Hòn Đất, U Minh Thượng, Kiên Hải, Gò Quao, Hà Tiên, Vĩnh Thuận, Rạch Giá, Kiên Lương, Phú Quốc, Châu Thành, CĐ Y Tế, CĐ Nghề, CĐ KTKT, Quân sự, Biên phòng.
- Các đơn vị không gửi báo cáo: Công an, Doanh nghiệp, CĐ Cộng đồng, CĐ Sư phạm, Đoàn ủy Khối Các cơ quan tỉnh.
Trên đây là Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 5/2013 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2013 của BTV Tỉnh Đoàn Kiên Giang./.






 	                                                                            TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
Nơi nhận: 	                PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
- Ban BT TW Đoàn;
- Đ/c Dương Văn An;
- VP TW Đoàn (1, 2);	    Đã ký
- Ban Tuyên giáo TW Đoàn;	              
- Học viện TTN Miền Nam;
- TT Tỉnh ủy; VP Tỉnh ủy;
- Ban DV, Ban TG Tỉnh ủy;                                                          Lê Hồng Thắm	
- UB.MTTQ tỉnh;	
- UVTV Tỉnh Đoàn;                                                         
- Các ban, bộ phận thuộc Tỉnh Đoàn;
- Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, đ/c Mỹ Loan, Website.

