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BCH ĐOÀN TỈNH NINH THUẬN 

* * * 
Số:       -KH/TĐTN-VP 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 
Ninh Thuận, ngày     tháng 01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 

và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022 

------------ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 473-KH/TWĐTN-TNNT ngày 31/12/2021 của 

Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tổ chức phát động thi đua chào mừng 

Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn 

Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế 

hoạch phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 

và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022 với các 

nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.  

1. Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2022), 91 năm Ngày thành lập Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022), 30 năm tái lập tỉnh 

Ninh Thuận (01/4/1992 – 01/4/2022), 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí  

Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); thi đua tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp, 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII tiến tới 

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 

2022 – 2027. 

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò xung kích, tình 

nguyện, sức sáng tạo của đoàn viên, thanh niên thi đua học tập, lao động thiết 

thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần 

thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 

3. Đợt thi đua phải được tổ chức sâu rộng, sôi nổi, thiết thực, hiệu quả; tạo 

sức lan tỏa, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. 

II. CÁC CHỈ TIÊU THI ĐUA. 

1. 100% các cơ sở Đoàn tổ chức thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII và Đại 

hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

2. 100% các cơ sở Đoàn hoàn thành tổ chức Đại hội theo đúng tiến độ, 

khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức Đại hội. 

3. 100% các cơ sở Đoàn lấy ý kiến và góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội 

Đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần 

thứ VII và Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 
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4. Đăng ký đảm nhận và thực hiện 02 công trình thanh niên cấp tỉnh, 12 

công trình thanh niên cấp huyện; mỗi Đoàn xã, phường, thị trấn có ít nhất 01 

công trình hoặc phần việc thanh niên. 

5. 100% các cơ sở Đoàn có hình thức tuyên truyền trước, trong và sau 

chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

III. NỘI DUNG:  

1. Thời gian thi đua: Từ ngày phát động đến ngày 22/12/2022.  

2. Đối tượng thi đua: Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh. 

3. Nội dung thi đua:  

- Thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm kỳ 2017 - 2022, triển 

khai thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ 

chức”; tổ chức thành công 03 đợt hoạt động cao điểm Tháng Thanh niên, Chiến 

dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 và các hoạt động kỷ niệm 75 năm 

Ngày thương binh, liệt sỹ. 

- Tổ chức hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

Xuân Nhâm Dần năm 2022 thiết thực, hiệu quả. 

- Thi đua đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh 

niên, mỗi Đoàn cấp huyện và tương đương có ít nhất 01 công trình thanh niên; 

mỗi Đoàn cấp xã, phường, thị trấn có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc thanh 

niên.  

- Thi đua tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

- Thi đua tổ chức các hoạt động sáng tạo; tiên phong trong thực hiện chủ 

trương đẩy mạnh chuyển đổi số của tỉnh; phát triển kinh tế số, xã hội số, chính 

quyền số. 

- Thi đua tuyên truyền trước, trong và sau về Đại hội Đoàn các cấp, Đại 

hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII tiến tới Đại 

hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; các cấp bộ Đoàn đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: treo panô, băng rôn, khẩu 

hiệu, bản tin thanh niên, qua hệ thống truyền thanh cơ sở, trên mạng xã hội và 

sản phẩm truyền thông hiện đại… thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII và Đại 

hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.  

1. Tỉnh Đoàn. 

- Ban hành Kế hoạch phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp 

nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm 

Dần năm 2022.  
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- Giao Văn phòng Tỉnh Đoàn chủ trì phối hợp với các ban, đơn vị liên 

quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn: theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc 

cơ sở triển khai thực hiện đợt thi đua; chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất để 

tổ chức thực hiện các hoạt động cấp tỉnh. Tham mưu công tác biểu dương, khen 

thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện 

đợt thi đua. Triển khai đến các cơ sở Đoàn lấy ý kiến và góp ý vào dự thảo văn 

kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII và 

Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

- Giao Ban Xây dựng tổ chức Đoàn - Hội tham mưu tổ chức: các hoạt 

động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm 

kỳ 2022 - 2027; tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2022), 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022), 30 năm tái lập tỉnh Ninh Thuận 

(01/4/1992 – 01/4/2022), 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí  Minh (19/5/1890 

- 19/5/2022) và các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sỹ. 

- Giao Ban Phong trào thanh thiếu nhi tham mưu: tổ chức thực hiện Công 

trình thanh niên cấp tỉnh; tham mưu tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây, 

đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần; Hướng dẫn triển khai đăng ký, thực 

hiện công trình thanh niên các cấp. Tổ chức các đợt hoạt động cao điểm Tháng 

Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022. 

- Nhà Thiếu nhi, Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh: Triển khai tổ 

chức các hoạt động hưởng ứng đợt thi đua phù hợp với tình hình, điều kiện thực 

tế của đơn vị.  

3. Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc. 

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa các nội dung với các phương thức triển 

khai sáng tạo, phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị.  

- Xây dựng các giải pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua 

đã đăng ký về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; tổ chức tốt các hoạt động ở địa 

phương, đơn vị và tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động do Trung ương 

Đoàn, Tỉnh Đoàn tổ chức.  

- Phối hợp tham mưu tổ chức và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tết 

trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022 thiết thực, hiệu 

quả. 

- Thường xuyên báo cáo, trao đổi thông tin với cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp 

trên trong quá trình triển khai thực hiện: báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện các 

nội dung tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở, cấp huyện lồng ghép trong báo cáo 

hàng tháng. 
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Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành 

Đoàn và Đoàn trực thuộc báo cáo cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các đơn vị 

liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch./.  

 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng, Ban TNNT, TG TW Đoàn (b/c); 

- TT Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ); 

- Huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; 

- Các ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn; 

- Lưu VT (Phong). 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

Huỳnh Hữu Phúc 
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