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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
      BCH TỈNH KIÊN GIANG	                           Rạch Giá, ngày 18  tháng 01 năm 2013
	                 ***
            Số: 24  BC/TĐTN

BÁO CÁO
kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN tháng 01
và chương trình chỉ đạo trọng tâm tháng 02/2013.
--------

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 01 và đề ra chương trình chỉ đạo trọng tâm tháng 2/2013, cụ thể như sau:


I/ CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 
1. Ngày 08/01/2013, 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 49 tập thể và 49 cá nhân, Tỉnh Đoàn tặng Giấy khen 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. Ủy ban 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,… với các hoạt động: Teambuilding; giao lưu văn nghệ với phạm nhân đang lao động, học tập tại Trại giam Kênh 7 Bộ Công an (UMT); tìm hiểu đời sống, sinh hoạt của phạm nhân, nghe chuyên đề “Nhân quả”, xem phóng sự về an toàn giao thông; tọa đàm, đối thoại trực tiếp về nội dung học tập, nghề nghiệp và việc làm với lãnh đạo UBND thành phố…  Nhân dịp này, Ủy ban 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. Sau thời gian gần 04 tháng tham gia học tập tại Trường dạy nghề Á Đông, các học viên được trang bị lý thuyết và thực hành trên tất cả các loại xe máy, ngoài ra có 03 học viên đạt thành tích tốt trong học tập được hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm với số tiền 10 triệu đồng/ học viên.

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),.. 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 715 cuộc với 34.510 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 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 được 125 cuộc cho 5.215 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 75 cuộc với 12.450 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 110 cuộc cho 11.684 lượt ĐVTN và hộ gia đình tiếp thu; 98 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:

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. Trong tháng, các cấp bộ Đoàn mở được 21 lớp cảm tình Đoàn cho 785 thanh niên ưu tú học tập, cấp 450 thẻ Đoàn; phát triển mới 635 đoàn viên, chuyển sinh hoạt 32 đ/c, tiếp nhận 18 đ/c, trưởng thành 12 đ/c, xóa tên 21 đ/c. Củng cố, bổ sung 04 đ/c Bí thư, 07 đ/c Phó Bí thư Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở; củng cố 03 Chi Đoàn; giới thiệu 68 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, chăm bồi, qua đó kết nạp Đảng được 42 đ/c.
2.2- Công tác xây dựng tổ chức Hội:
- 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.
- 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 129 hội viên mới, rút tên 43 hội viên, xóa tên 19 hội viên; giới thiệu 125 hội viên ưu tú cho Đoàn xem xét. Thành lập 03 CLB sở thích, củng cố 04 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; Đồng thời tổng hợp hồ sơ khen thưởng cho HS, SV đạt thành tích giỏi trong năm học 2011-2012.
- 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: 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 10.550 lượt vé trò chơi các loại; 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:
Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động phong trào hết sức thiết thực mang nhiều ý nghĩa phù hợp với tình hình từng địa phương, đơn vị: tổ chức ra quân vệ sinh môi trường trên khắp các trục lộ chính, tham gia phát trên 30 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 11 căn nhà cho gia đình nghèo, neo đơn, 12 cây cầu vĩ, cầu ván, 03 cây cầu bê tông, làm mới 211 cột cờ trị giá trên 100 triệu đồng với trên 1.100 ngày công lao động của ĐVTN; làm lộ giao thông nông thôn được 55 km, sửa chữa đắp 12 móng cầu bị sạt lỡ; phát quang bụi rậm, thu gom 13 tấn rác thải, vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ trên 19 cuộc với 13.235 lượt ĐVTN tham gia; trồng trên 3.000 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 500 triệu đồng. 
- Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Thể thao tổ chức 211 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 5.123 lượt ĐVTN và nhân dân đến xem cổ vũ. 
3.2- Phong trào đồng hành với TN lập thân, lập nghiệp:
- Trong tháng, các cấp tổ chức được 04 cuộc tư vấn giới thiệu việc làm có 389 thanh niên tham gia, qua đó giải quyết việc làm cho 18 thanh niên; mở 02 lớp chuyển giao KHKT về nuôi trồng thủy sản, nuôi heo và nuôi cá nước ngọt có 50 học viên tham gia. Đồng thời tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón cho hoa màu, lúa,… được 170 thanh niên tham gia. Duy trì hình thức góp vốn xoay vòng, vần đổi công với số tiền 75 triệu đồng/tháng. Các cơ sở Đoàn tiếp tục khảo sát các mô hình làm ăn kinh tế có hiệu quả trong thanh niên như: chăn nuôi gà thả vườn, vịt, baba, cua đinh, nuôi ếch,… nhằm ngày càng tạo điều điều kiện tốt hơn trong các dự án vay vốn phát triển kinh tế.
- 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.

II/ MỘT SỐ NỘI DUNG CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM THÁNG  02/2013
1. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, vận động ĐVTN và bà con nhân dân đón Xuân Quý Tỵ 2013 với tinh thần vui tươi, tiết kiệm, an toàn. Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng. 
2. Tổ chức buổi gặp gỡ, tọa đàm giữa lãnh đạo tỉnh với giáo viên, HS, SV Kiên Giang đang công tác, học tập trong và ngoài tỉnh.
3. Biên tập và phát hành Bản tin Xuân 2013.
4. Chỉ đạo hệ thống NTN tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân, duy tu và lắp đặt trò chơi mới phục vụ Hội xuân.
5. Tổ chức và chỉ đạo các đơn vị Đoàn trực thuộc tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên và tổ chức thành công “Tháng Thanh niên” năm 2013.
6. Chỉ đạo 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.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 01/2013 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2013 của BTV Tỉnh Đoàn Kiên Giang./.
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