
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

Số:        -BC/TĐTN-BTG 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày      tháng 02 năm 2021 

BÁO CÁO 
Kết quả tổ chức Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm ngày 

thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)  

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

 

Căn cứ Kế hoạch số 347-KH/TWĐTN-TNTH, ngày 13/01/2021 của Ban 

Bí thư Trung ương đoàn về việc “Tổ chức Ngày thanh niên cùng hành động 

chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kỷ 

niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2021)”; 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI 

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021); kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) và tổ chức các hoạt động mừng 

Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng 

và triển khai kế hoạch số 341-KH/TĐTN-BTG, ngày 25/01/2021 về việc “Tổ 

chức chương trình Ngày thanh niên hành động chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.  

Đồng thời chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc đồng loạt tổ 

chức chương trình ngày thanh niên hành động với nhiều hoạt động có ý nghĩa, 

phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền 

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền về kết quả Đại hội Đại 

biểu lần thứ XIII của Đảng. Thông qua các cuộc sinh hoạt lệ chi đoàn, hội nghị, tọa 

đàm, các trang mạng xã hội, website của Đoàn đã tuyên truyền kỷ niệm 80 năm 

ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam; kỷ niệm 91 năm 

ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); tuyên truyền 

triển khai Luật Thanh niên; phát động các hoạt động chào mừng thành công Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức sinh hoạt chi đoàn theo chủ 

điểm tháng 01 “Tôi – Người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh”.  Qua đó đã giáo dục 

và nâng cao lòng tự hào của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong tỉnh về lòng yêu 

nước, truyền thống lịch sử của dân tộc, lịch sự đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và 

nhân dân trong tỉnh. Kết quả triển khai được trên 619 cuộc với sự tham gia của 
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18.296 lượt đoàn viên thanh niên. 

2. Kết quả các hoạt động 

2.1. Hoạt động cấp tỉnh 

 Ngày 03/02/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hoạt động về nguồn 

03/02 tại xã Mỹ Long Bắc – nơi thành lập chi bộ đầu tiên trong tỉnh. Dịp này, 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh tặng 10 phần quà (mỗi phần trị giá 

800.000đ) cho các đồng chí lão thành cách mạng, cao niên tuổi Đảng tại địa 

phương. Tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình thanh niên cấp tỉnh 90 căn 

nhà nhân ái do Tỉnh đoàn vận động Công ty Xổ số Kiến thiết  tỉnh Lâm Đồng, 

An Giang hỗ trợ (kinh phí 40 triệu đồng/căn nhà). Tỉnh đoàn tổ chức thăm và 

tặng 26 phần quà cho Cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh (mỗi phần 

500.000 đồng); thăm tặng 01 phần quà và 01 công trình thanh niên tăng gia sản 

xuất cho đơn vị Hải đội Biên phòng 2 với kinh phí 31 triệu đồng; tặng 20 phần 

quà cho sinh viên không có điều kiện về quê đón tết (mỗi phần trị giá 

500.000đồng). 

2.2. Hoạt động cấp huyện 

 Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đồng loạt tổ chức chương trình ngày thanh 

niên hành động với nhiều hoạt động nổi bật như: Tổ chức các chuyến về nguồn, 

hành trình đến với địa chỉ đỏ được 04 cuộc có 120 đoàn viên thanh niên tham 

gia; Tổ chức ra quân thực hiện Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tinh ủy, vệ 

sinh cảnh quan môi trường, thu gom rác thải, chăm sóc tuyến đường hoa thanh 

niên, vệ sinh nhà bia ghi tên liệt sĩ  được 210 cuộc với với chiều dài gần 70km, 

cắt tỉa gần 1.000 cây xanh các loại, trồng mới 3.000 cây xanh, có 5.862 đoàn 

viên thanh niên tham gia. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, 

tặng 3.676 phần quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có 

công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn... với kinh phí gần 1,4 

tỷ đồng; tặng 4.838 áo xuân, 36 chiếc đạp, 04 góc học tập với kinh phí trên 50 

triệu đồng; tổ chức 04 bữa cơm yêu thương cho 50 cụ già nèo đơn với kinh phí 

28 triệu đồng. 

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động 

chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kỷ 

niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2021)” của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn./. 

 

 Nơi nhận: 

- Ban Công tác thiếu nhi TWĐ; 

- Ban Tuyên giáo TWĐ; 

- VP TWĐ 1,2; 

- TT Tỉnh đoàn; 

- Lưu VT, BTG.  

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 
 

Trần Trí Cường 
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