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BCH ĐOÀN TỈNH NINH THUẬN 

*** 

Số:          KH/TĐTN-XDTCĐH 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 
  Ninh Thuận, ngày        tháng     năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức chương trình “Tết biển đảo” năm 2022 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 474-KH/TWĐTN-BTG ngày 31/12/2021 của Trung 

ương Đoàn về tổ chức chương trình “Xuân biên giới – Tết biển đảo” năm 2022; 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình “Tết biển 

đảo” năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi về 

tầm quan trọng của biên giới, biển, đảo trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ 

quyền biển, đảo và an ninh biên giới quốc gia. 

- Thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sỹ biên phòng; giúp đỡ, hỗ trợ thân nhân, 

gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác nơi hải đảo. 

- Tổ chức các hoạt động an toàn, với quy mô, hình thức phù hợp trong điều 

kiện dịch bệnh Covid-19; có ý nghĩa chính trị và tính giáo dục sâu sắc, đảm bảo tính 

thiết thực, hiệu quả, gắn với đặc điểm, tình hình và điều kiện cụ thể của từng địa 

phương, đơn vị. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung: 

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước về chủ quyền biên giới, biển đảo, nhiệm vụ quốc phòng – an ninh 

trong tình hình mới để đoàn viên, thanh thiếu nhi hiểu sâu sắc và tham gia có 

hiệu quả các hoạt động hướng về chiến sỹ, đồng bào nơi biên giới, biển đảo; đẩy 

mạnh tuyên truyền về kết quả, các mô hình tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận 

động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” giai đoạn 2018 – 2022 của Đoàn thời gian 

qua trên mạng xã hội. 

- Rà soát các nhiệm vụ, tăng cường các giải pháp thực hiện tốt các nội dung 

triển khai hiện Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” giai đoạn 2018 – 

2022; phát hiện tuyên dương các tập thể, cá nhân có nhiều hy sinh, đóng góp tại 

các vùng biển đảo như: chiến sỹ lực lượng vũ trang tiêu biểu, trí thức trẻ tình 

nguyện công tác tại khu vực biển đảo. 

- Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường; các hoạt động phòng chống 

Covid-19; hoạt động an sinh xã hội (thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình 

có hoàn cảnh khó khăn hoặc thân nhân, gia đình, chiến sỹ đang công tác nơi 

biển đảo tại địa phương lực lượng vũ trang đóng quân…). Đặc biệt tổ chức thăm 
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hỏi, động viên gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết 

Nguyên đán 2022. 

2. Thời gian tổ chức: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến ngày 13/02/2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tỉnh Đoàn: 

- Ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình “Tết biển đảo” năm 2022 đến 

các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. 

- Tổ chức hoạt động thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sỹ biên phòng; giúp 

đỡ, hỗ trợ thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác nơi hải đảo. 

- Giao Ban Xây dựng tổ chức Đoàn- Hội là bộ phận thường trực chịu trách 

nhiệm theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ tỉnh 

Đoàn; thường xuyên cập nhật, đăng tải tin, bài về nội dung triển khai kế hoạch 

của các đơn vị trên trang các trang mạng xã hội của Tỉnh Đoàn; đề xuất các nội 

dung thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ biên phòng và thân nhân, gia đình cán bộ, 

chiến sỹ đang công tác nơi hải đảo. 

- Giao Văn phòng chuẩn bị kinh phí để tổ chức hoạt động cấp tỉnh. 

2. Các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc: 

- Xây dựng Kế hoạch; chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền 

phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân tại khu vực ven biển lựa 

chọn các đối tượng tặng quà và đến thăm hỏi động viên. 

- Báo cáo kết quả, tin bài về Ban Xây dựng tổ chức Đoàn- Hội Tỉnh Đoàn 

sau khi kết thúc hoạt động. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức chương trình “Tết biển đảo” năm 2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.  

 

 

Nơi nhận: 
- Ban TG Trung ương Đoàn; (B/c) 

- BCH BĐ Biên phòng tỉnh; 

- BCH Quân sự tỉnh; 

- Thường trực Tỉnh Đoàn; 

- Các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; 

- Lưu VT, Ban XDTCĐH(Thìn). 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

Huỳnh Hữu Phúc 
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