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Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường 

Đại học Y khoa Vinh năm học 2020 – 2021; Kế hoạch số 2843 - KH/TĐTN-TG 

ngày 08/02/2021 của Ban thường vụ Tỉnh Đoàn về Tháng Thanh niên năm 2021, 

Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2021, 

cụ thể như sau:   

Chủ đề: “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tạo đợt thi đua sôi nổi của thanh niên cả nước bằng những hành động, 

công trình, phần việc cụ thể chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XIII, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 

26/3/2021) và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các Kết luận, đề án của 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

- Tăng cường sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành và toàn xã hội 

đối với thanh niên; bồi dưỡng, giáo dục, tạo môi trường cho thanh niên rèn 

luyện, cống hiến, trưởng thành.  

- Các hoạt động Tháng Thanh niên 2021 phải được triển khai sâu rộng từ cơ 

sở, có tính hành động cao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và bám sát định hướng 

công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 của Ban Thường vụ Đoàn 

trường và bám sát chương trình hoạt động, nhu cầu của sinh viên. Đồng thời tổ 

chức đảm bảo an toàn, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP  

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục 

- Tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tổ chức 

quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng 
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toàn quốc; xây dựng Chương trình hành động của các cấp bộ Đoàn thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng các cấp. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày 

thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); tổ chức sinh hoạt 

chi đoàn, diễn đàn, tọa đàm với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. 

- Vận động đoàn viên, thanh niên hưởng ứng hoạt động truyền thông 

“Tôi - Người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh” trên mạng xã hội. Tuyên truyền, 

giới thiệu đến đoàn viên, thanh niên cuốn sách “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong 

thời kỳ đổi mới” do Trung ương Đoàn thực hiện; cuốn Lịch sử Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An (1925-2020) nhân dịp kỷ 

niệm 90 năm thành lập Đoàn.  

- Tham gia xây dựng và tuyên truyền, giới thiệu về bản đồ số các địa danh 

lịch sử gắn với tuổi trẻ; tổ chức hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” đến với 

các địa chỉ đỏ; gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Đoàn; nói chuyện chuyên 

đề, gặp gỡ nhân chứng lịch sử; tổ chức các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa. 

- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày 

thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của địa phương, gắn 

với các địa chỉ đỏ liên quan đến tổ chức Đoàn thanh niên; đơn vị để cán bộ, đoàn 

viên, thanh niên thể hiện tình cảm, những kỷ niệm đối với tổ chức Đoàn; giới 

thiệu những tấm gương, gương mặt trẻ tiêu biểu của địa phương, cơ quan, đơn 

vị; tuyên dương gương cán bộ Đoàn tiêu biểu. 

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ngày hội tuổi trẻ sáng tạo, 

hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh 

- Tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 

kết hợp với ngày hội tuổi trẻ, sinh hoạt truyền thống, hội diễn, tuyên truyền ca 

khúc cách mạng, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho đoàn 

viên. 

- Tổ chức Ngày hội thanh niên, Ngày đoàn viên, Ngày hội tuổi trẻ sáng 

tạo; Ngày hội tuổi trẻ tình nguyện. 

- Giới thiệu, tuyên dương các tấm gương thanh niên tiêu biểu trong các 
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lĩnh vực học tập, lao động, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tình nguyện, tham gia 

đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  

- Tổ chức khởi công xây dựng hoặc khánh thành các công trình thanh 

niên, xây dựng khu vui chơi, nhà sinh hoạt văn hóa cho thanh thiếu nhi. 

- Tổ chức các hoạt động thi đua học tập, sáng tạo, xung kích tham gia xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc trong các đối tượng thanh niên. 

3. Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng 

của thanh niên 

3.1. Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh 

- Triển khai các đội hình thực hiện các công trình, phần việc của thanh 

niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an toàn giao 

thông. 

- Triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường: Trồng cây xanh, tạo mảng 

xanh, làm đẹp cảnh quan, chống rác thải nhựa, bảo vệ nguồn nước sạch, phân 

loại rác thải tại nguồn, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; xây dựng, duy trì các 

tuyến đường xanh, tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An 

toàn”; tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh” vào ngày 21/3/2021.  

3.2. Thanh niên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân 

- Chủ động phối hợp với các cấp chính quyền và ngành y tế tuyên truyền, 

phổ biến và triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19. Khởi động các đội 

hình thanh niên tình nguyện tại chỗ, chủ động các phương án tuyên truyền và 

phòng chống dịch Covid-19.  

- Tổ chức cho y bác sĩ trẻ tình nguyện tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp 

thuốc, tư vấn vệ sinh phòng dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, tặng quà cho 

người nghèo và gia đình chính sách, gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi 

biên giới, hải đảo. 

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. 

- Tổ chức hiến máu tình nguyện, tùy theo điều kiện cụ thể chủ động tuyên 

truyền, vận động thanh niên tham gia hiến máu cứu người.  

- Phối hợp tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới”: tổ chức các đội 

hình thanh niên tình nguyện, các hoạt động phối hợp với các đơn vị có đường biên 
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giới thực hiện các nội dung của chương trình. 

4. Tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên   

4.1. Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp 

- Tổ chức các hoạt động kết nối thanh niên với doanh nghiệp, đơn vị sử 

dụng lao động; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên trước 

khi tham gia thị trường lao động. 

- Tổ chức hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng tự tạo việc làm 

và kỹ năng làm việc cho thanh niên. 

- Thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp, câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp. 

- Thẩm định, hỗ trợ vốn vay cho các dự án làm kinh tế của thanh niên; tổ 

chức tập huấn kiến thức, tìm kiếm việc làm ổn định. 

4.2. Tổ chức các hoạt động đồng hành, chăm lo cho thanh thiếu nhi 

- Triển khai các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao trong thanh niên; các 

chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống 

ma túy, HIV/AIDS trong thanh niên.  

- Huy động các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống, sức khỏe, kỹ năng 

thực hành xã hội cho các đối tượng thanh niên, đặc biệt là thanh niên yếu thế. 

Quan tâm hỗ trợ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. 

- Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng đối ngoại thanh niên cho cán bộ 

Đoàn, Hội các cấp. Tổ chức các buổi thông tin chuyên đề cho đoàn viên, thanh 

niên về những nội dung đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước, về tình hình 

Biển Đông, cộng đồng ASEAN, khu vực và thế giới, các tổ chức và hiệp định 

thương mại quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

- Tạo đợt sinh hoạt chính trị nhằm giúp cho thanh niên, sinh viên nước 

ngoài đang học tập trên địa bàn nhận thức về quá trình ra đời, phát triển và 

truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.  

- Tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi, 

đặc biệt là kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, bạo lực học 

đường, xâm hại trẻ em. 

5. Xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp 

thanh niên  

- Các Liên chi Đoàn tập trung thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên 
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giai đoạn 2018 - 2022; tăng cường rèn luyện cán bộ Đoàn theo Chỉ thị 01 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; tiếp tục triển khai học tập các bài học lý luận 

chính trị trong đoàn viên, thanh niên theo các hình thức và bộ công cụ mới.  

- Tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm gắn với chủ đề của Tháng Thanh 

niên nhằm nâng cao nhận thức, hành động của đoàn viên, thanh niên, khơi dậy 

niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 90 năm 

rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; tổ chức sinh hoạt chi đoàn chuyên đề về 

Luật Thanh niên (sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, vận động 

đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nội dung các dự thảo Nghị định triển 

khai Luật Thanh niên (sửa đổi). 

- Tổ chức bình chọn và tuyên dương Chi đoàn mạnh; Bí thư Chi đoàn, cán 

bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu các cấp năm 2021.  

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn, phát triển đoàn viên mới. 

Triển khai cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên 

Đảng Cộng sản Việt Nam”.  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Luật Thanh niên (sửa 

đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, các chính sách pháp luật đối với 

thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. 

- Tổ chức các hoạt động tập hợp các đội hình thanh niên: liên hoan, tọa 

đàm, giao lưu các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên. 

6. Tổ chức các hoạt động hướng về biển, đảo quê hương, biên cương 

Tổ quốc 

 - Thường xuyên tuyên truyền chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam 

trên các trang mạng xã hội, fanpage của tập thể, vận động cán bộ, đoàn viên, 

thanh niên tuyên truyền trên mạng xã hội cá nhân. 

- Tổ chức các hoạt động, mô hình hướng về biên giới, biển, đảo quê 

hương: dọn dẹp vệ sinh môi trường biển, tặng cờ Tổ quốc, tủ thuốc cho ngư dân 

trẻ bám biển, thăm hỏi, tặng quà các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, 

hải đảo, hỗ trợ xây dựng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế; xây dựng các 

mô hình giữ gìn an ninh trật tự giữ yên biên giới, biển, đảo…  

- Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển, đảo, vùng 

đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019 - 2022 (Theo Kế hoạch số 584 - KH/TĐTN-
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TG ngày 21/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn). 

III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN 

1. Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2021 và Tết trồng cây Xuân Tân 

Sửu 2021 tại Cửa Lò. 

2. Tham gia chương trình “Tháng ba biên giới” (dự kiến ngày 

15/3/2021). 

3. Tổ chức cuộc thi ”Rung chuông vàng” (dự kiến ngày 22/3/2021). 

4. Tổ chức hội thi ”Olympic Tiếng Anh” (dự kiến ngày 24/3/2021). 

5. Tổ chức giải đá bóng Nam sinh viên LCĐ Bác sỹ đa khoa (dự kiến 

ngày 20/3/2021). 

6. Tổ chức giải bóng chuyền Nữ sinh viên (dự kiến ngày 20/3/2021). 

7. Tổ chức Hiến máu tình nguyện (dự kiến ngày 28/3/2021). 

8. Tọa đàm gặp mặt các cán bộ Đoàn qua từng thời kỳ (dự kiến ngày 

26/3/2021). 

9. Tổ chức đồng loạt 02 Ngày Chủ nhật xanh trong tháng gắn với hoạt động 

trồng cây, ra quân làm vệ sinh môi trường vào ngày 14/3/2021 và ngày 21/3/2021. 

10. Đồng loạt tổ chức “Ngày đoàn viên” với chủ đề “Tự hào truyền thống 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh (dự kiến ngày 26/3/2021). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo  

- Là bộ phận thường trực tham mưu cho Ban Thường vụ Đoàn trường Kế 

hoạch “Tháng Thanh niên” năm 2021. 

- Chủ trì tham mưu tổ chức các hoạt động: Lễ ra quân Tháng Thanh niên 

năm 2021; 

- Phối hợp các ban, nhóm, CLB đưa tin các hoạt động Tháng thanh niên, đặc 

biệt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh trong toàn trường.  

- Kiểm tra, theo dõi thi đua, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện; 

tham mưu báo cáo tuần, báo cáo tổng kết và công tác thi đua khen thưởng. 

2. Ban Phong trào  

- Chủ trì tham mưu tổ chức các hoạt động: Chương trình “Tháng ba biên 
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giới”; Lễ phát động “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; Thực hiện công trình 

thanh niên.  

- Chủ trì chỉ đạo ra quân “Ngày chủ nhật xanh” gắn với hoạt động trồng cây, 

ra quân làm vệ sinh môi trường vào ngày 14/3/2021 và ngày 21/3/2021. 

4. Ban Tổ chức - Kiểm tra 

- Chỉ đạo tổ chức “Ngày đoàn viên” nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành 

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.  

- Tham mưu chỉ đạo kết nạp lớp Đoàn viên mới dịp 26/3; các lớp cảm 

tình Đảng. 

5. Văn phòng  

- Phối hợp các Bộ phận phân khai kinh phí tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

trong Tháng Thanh niên; phối hợp với Ban Tuyên giáo khen thưởng các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được yêu cầu. 

Trên đây là Kế hoạch Tháng thanh niên năm 2021, căn cứ vào tình hình dịch 

bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Đoàn trường  yêu cầu các đơn vị nghiêm túc, chủ 

động triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Kế hoạch phù hợp với tình 

hình thực tế. 
 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG 
Nơi nhận: 
- Các Ban, VP Tỉnh Đoàn (B/c); 

- Thường trực đoàn trường; 

- Các LCĐ, Chi đoàn, Câu lạc bộ (Th/h); 

- Lưu VP. 

 

PHÓ BÍ THƯ 

 
                          (Đã ký) 

 

 

Nguyễn Anh Đức 
  

 


