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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
   BCH TỈNH KIÊN GIANG	                           Rạch Giá, ngày 18  tháng 3 năm 2013
	                ***
          Số: 33 BC/TĐTN





BÁO CÁO
kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN Quý I
và một số hoạt động trọng tâm Quý II/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 Quý I và đề ra một số hoạt động trọng tâm Quý II/2013, cụ thể như sau:
I/ CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CẤP TỈNH
1. BTV Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2012; kiện toàn nhân sự Hội đồng Đội tỉnh gồm 27 đ/c; và hiệp thương kiện toàn nhân sự UB Hội tỉnh gồm 41 đ/c. Dịp này, TW Đoàn đã tặng Bằng khen cho 49 tập thể và 49 cá nhân, Tỉnh Đoàn tặng Giấy khen cho 52 tập thể, 52 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012; Tỉnh Đoàn tặng Cờ thi đua cho 05 đơn vị dẫn đầu cụm; UB Hội tặng 08 Cờ thi đua đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào thanh niên 03 năm liền (2010 - 2012) và tặng 01 Cờ đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh, có thành tích xuất sắc công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2012. 
2. Nhằm tạo điều kiện, môi trường, động lực cho sinh viên tự giáo dục, tự rèn luyện, trau dồi lý tưởng, trang bị những hành trang cơ bản vào đời, lập nghiệp, chiều ngày 09/01 tại Trường Cao đẳng nghề KG, BTV Tỉnh Đoàn đã tổ chức Lễ tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” tỉnh KG năm học 2011 - 2012 cho 32 sinh viên tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn 5 tốt về đạo đức, học tập, thể lực, kỹ năng và hội nhập.
3. UB Hội LHTN tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng UBND thành phố Rạch Giá, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức Chương trình “Hành trình thắp sáng niềm tin” tỉnh Kiên Giang lần thứ I/2013. Chương trình nhằm giáo dục cho những thanh niên có biểu hiện lệch lạc, suy thoái về đạo đức, lối sống và giúp cho thanh thiếu niên nâng cao khả năng tự nhận thức, cảm quan về cuộc sống xung quanh mình một cách tích cực và tốt đẹp hơn, có ý chí vươn lên trong cuộc sống,… Nhân dịp này, UB Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã ký kết kế hoạch “Phối hợp hoạt động giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhận cộng đồng giai đoạn 2013 - 2015”.
4. Tỉnh Đoàn cùng Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang và Trường dạy nghề Á Đông - Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng lớp dạy nghề sửa xe gắn máy đợt 2/2012 cho 30 thanh niên được tuyển chọn, giới thiệu từ các huyện, thị, thành phố tỉnh Kiên Giang vào tháng 10/2012. 
5. 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. 
6. 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. 
 7. 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.
8. Ngày 26/02/2013 tại Trung tâm Thương mại TP. Rạch Giá, BTV Tỉnh Đoàn đã tổ chức Lễ phát động “Tháng Thanh niên” năm 2013 với chủ đề “Tuổi trẻ Kiên Giang tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”; phương châm “Ứng xử thân thiện, hành động thiết thực”, có trên 700 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thuộc các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố Rạch Giá tham gia. Sau Lễ phát động, có 203 ĐVTN Đoàn ủy Khối các Cơ quan tỉnh và Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng đã tham gia hiến máu tình nguyện tại đơn vị; 500 ĐVTN thuộc các đơn vị: Thành Đoàn Rạch Giá, Công an tỉnh, Quân sự, Biên phòng, Doanh nghiệp, Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng KT-KT, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Nghề tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, tháo gỡ, bóc xóa quảng cáo sai quy định.
9. Huy động 500 ĐVTN tham gia Chương trình “Hướng về biên giới, biển đảo quê hương” do Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ kết hợp cùng Tổng Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Vùng Cảnh sát Biển 4 và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức (tối ngày 01/3/2013).
10. Ngày 16/3/2013 tại xã Vĩnh Thông, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Đoàn ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Doanh nghiệp tỉnh và Đoàn Khối LLVT tiến hành tổ chức Chương trình “Tình nguyện xanh”. Kết quả, tổ chức khởi công cất mới 01 căn Nhà nhân ái cho Thanh niên nghèo trị giá 35 triệu đồng; làm lộ giao thông bằng bêtông với chiều dài 330m, ngang 2m; làm cầu GTNT với chiều dài 15m, ngang 1,5m, trị giá trên 70 triệu đồng; lắp đặt 01 cống thoát nước, làm sạch 8.200m đường, khai thông 01 tuyến kênh, thu gom gần 2 tấn rác thải, tham gia lắp vá những đoạn đường bị hư hỏng dài 300m,.. với trên 618 lượt ĐVTN và bà con nhân dân tham gia.
11. Ngày 17/3/2013 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với Báo Tuổi trẻ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2013 cho 3.000 em học sinh Khối THPT tham gia. 
II/ 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),.. 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 127 cuộc với 30.187 lượt người tiếp thu.
- 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 QĐNDVN 22/12, ngày truyền thống HS, SV Việt Nam 09/01, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02, mừng xuân Quý Tỵ 2013, ý nghĩa của “Tháng Thanh niên”, “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; tuyên truyền kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2013); kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1973 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng được 348 cuộc cho 35.013 lượt ĐVTN 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 301 cuộc cho 34.684 lượt ĐVTN và hộ gia đình tiếp thu; 291 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:
- BTV Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2013); Kế hoạch khảo sát tình hình đoàn viên, thanh niên và tổng kết 04 năm thực hiện Nghị quyết số 01 của BCH Tỉnh Đoàn khóa VIII “Về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”. Triển khai, tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp bộ Đoàn về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 gửi Trung ương Đoàn.  
- ĐVTN các cấp 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. Các cấp bộ Đoàn mở được 69 lớp cảm tình Đoàn cho 2.193 thanh niên ưu tú học tập, cấp 1.028 thẻ Đoàn; phát triển mới 1.832 đoàn viên, chuyển sinh hoạt 98 đ/c, tiếp nhận 89 đ/c, trưởng thành 69 đ/c, xóa tên 62 đ/c. Củng cố, bổ sung 16 đ/c Bí thư, 12 đ/c Phó Bí thư Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở; củng cố 11 Chi đoàn; giới thiệu 193 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, chăm bồi, qua đó kết nạp Đảng được 124 đ/c.
2.2- Công tác xây dựng tổ chức Hội:
- UB Hội tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang (nhiệm kỳ 2009 - 2014) và tổng kết việc xây dựng mô hình đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi (giai đoạn 2007 - 2012); tiến hành phối hợp ghi hình các mô hình hoạt động gồm: “CLB múa hát tiếng Khơmer” (VT), “THT Nuôi trăn” (UMT), “Thắp sáng đường quê” (AM), “Tờ báo Hội gây quỹ” (GR), “Tập hợp thanh niên dân tộc tôn giáo tại chùa Thôn Dôn”  (RG), “Thiếu nhi yếu thế” (KL); 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, 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 519 hội viên mới, rút tên 120 hội viên, xóa tên 51 hội viên; giới thiệu 719 hội viên ưu tú cho Đoàn xem xét. Thành lập 11 CLB sở thích, củng cố 15 Chi hội hoạt động yếu.
2.3- Công tác Đội và phong trào thiếu nhi:
- Hội đồng Đội (HĐĐ) tỉnh xây dựng Tiêu chí thi đua công tác Đội năm học 2012-2013, Công văn lấy ý kiến sửa đổi Điều lệ Đội; tham mưu quyết định công nhận HĐĐ tỉnh gồm 27 đồng 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”; tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức diễn đàn “Tiến bước lên Đoàn” cho học sinh khối THCS; kế hoạch tổ chức Hội thi Tổng phụ trách Đội giỏi năm 2013; Quy chế hoạt động của HĐĐ tỉnh; chuẩn bị nội dung họp giao ban công tác Đội quý I/2013.
- 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”; 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 45 triệu đồng và nhiều dụng cụ học tập, quần áo,.. 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 bánh 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. 
Xây dựng chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ tiếp nối Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” giữa NTN, Đồn BP 746 và Xã Đoàn Lại Sơn, huyện Kiên Hải (dự kiến cuối tháng 3). 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. 
 + 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; xây dựng chương trình phục vụ các hoạt động.
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:
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 như sau:
+ Tổ chức ra quân vệ sinh môi trường trên khắp các trục lộ chính, tham gia phát trên 55 ngàn tờ rơi tuyên truyền về hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ trong việc quy định xử phạt về trật tự ATGT đường bộ. Tham gia sửa chữa 39 căn nhà cho gia đình nghèo, neo đơn, 27 cây cầu vĩ, cầu ván, 11 cây cầu bê tông, làm mới 925 cột cờ trị giá trên 300 triệu đồng với trên 3.100 ngày công lao động của ĐVTN; làm lộ giao thông nông thôn được 1000km, sửa chữa đắp 19 móng cầu bị sạt lỡ; phát quang bụi rậm, thu gom 19 tấn rác thải, vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ trên 32 cuộc với 35.235 lượt ĐVTN tham gia; trồng trên 8.000 cây xanh các loại chống sạt lỡ đất. Phối hợp vận động tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ em nghèo hiếu học, bộ đội đóng quân trên địa bàn, tân binh lên đường làm nghĩa vụ trị giá trên 700 triệu đồng. 
- Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Thể thao tổ chức 411 cuộc giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội chợ ẩm thực, trò chơi dân gian,.. nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, ngày truyền thống học sinh, sinh viên 09/01, mừng Đảng, mừng Xuân 2013… có 12.123 lượt ĐVTN và nhân dân đến xem cổ vũ. 
3.2- Phong trào đồng hành với TN lập thân, lập nghiệp:
- Phối hợp với các ngành chức năng mở 89 lớp chuyển giao KHKT, 15 lớp tập huấn kiến thức về xây dựng mô hình kinh tế tập thể, HTX cho hơn 2.125 ĐVTN tham gia,.. tập huấn nâng cao kỹ năng tư vấn hướng nghiệp, giải quyết việc làm được 53 đợt với 2.129 cán bộ Đoàn, ĐVTN trong và ngoài huyện có nhu cầu nắm bắt thông tin về tuyển sinh, học nghề, tìm kiếm việc làm; tư vấn cho 1.281 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 64 cuộc với 10.147 HSSV tham gia.
- Các cấp bộ Đoàn tiếp tục vận động HVTN tham gia các mô hình kinh tế: trồng nấm rơm, nuôi heo, nuôi gà, cá nước ngọt, ba ba, ếch, nuôi ốc hương, nuôi cá trình, cá mú lồng bè… kết quả vận động được 217 gia đình HVTN tham gia; duy trì tốt tổ góp vốn xoay vòng vốn không tính lãi trong HVTN với số tiền trên 250 triệu đồng, có 350 lượt HVTN 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.  
- Cấp tỉnh tổ chức xong 17 lớp tập huấn về hỗ trợ TN học nghề và tạo việc làm theo Đề án 103 cho 15 đơn vị huyện, thị thành với hơn 680 học viên tham gia.

III/ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM QUÝ II/2013

1. Tổ chức Ngày hội Thanh niên Kiên Giang vì Biển đảo quê hương tại đảo Thổ Chu - huyện Phú Quốc (từ ngày 20 - 22/3/2013).
2. 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 (ngày 25/3/2013).
3. 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).
4. 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).
5. Khảo sát và tiến hành 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. Tổ chức tổng kết hoạt động Tháng Thanh niên năm 2013.
8. Họp mặt kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. 
9. Tổ chức Hội thi Tin học trẻ khối HSPT năm 2013.
10. Hội nghị sơ kết và tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
11. Tổ chức Hội thi Giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi.
12. Triển khai Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè.
13. Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2013.
14. Ban hành Bộ tiêu chí xét thi đua khen thưởng năm 2013 cho Đoàn cấp huyện và trực thuộc.
15. Triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2013 và Chương trình “Học kỳ quân đội” lần IV/2013 cấp tỉnh tại Trung Đoàn 20, TXHT và Phú Quốc.

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