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BÁO CÁO 
Kết quả công tác phòng, chống thiên tai năm 2021 

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

  

Căn cứ Công văn số 69/PCTT, ngày 13/12/2021 của Ban Chỉ huy Phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh “về việc tổng kết công tác phòng, 

chống thiên tai năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022”, Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn báo cáo kết quả công tác phòng, chống thiên tai năm 2021, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI 

Tiếp tục phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên 

tham gia các hoạt động tình nguyện nhằm ứng phó và khắc phục hậu quả thiên 

tai, dịch bệnh, sự cố môi trường. Trong năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã 

xây dựng và triển khai hướng dẫn về việc tổ chức các hoạt động phòng, chống, 

khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh năm 2021 đến các huyện, thị, thành đoàn 

và đoàn trực thuộc. Đồng thời triển khai, chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thị, 

thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phù 

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

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền, vận động, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và 

nhân dân nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi 

trường; triển khai thực hiện Kế hoạch 58/KH-UBND, ngày 29/11/2018 “về việc 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/QĐ-CP, ngày 18/6/2018 của Chính phủ về 

công tác phòng chống thiên tai”. Tích cực tuyên truyền Chỉ thị số 15-CT/TU 

ngày 28/12/2016, Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy; các chủ trương về công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường; 

đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế và đối 

tượng cụ thể như: thông qua sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội gắn lồng ghép trong 

các hoạt động phong trào của Đoàn, Hội, các sự kiện của địa phương, các hội 

thi,… Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả việc tuyên truyền thông qua băng cờ, khẩu 

hiệu, tờ rơi, áp phích tuyên truyền về nông thôn mới, triển khai các hoạt động hỗ 

trợ người dân thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu, thay đổi môi trường như: 

chuyển giao các mô hình nuôi trồng thích ứng với điều kiện biến đổi. Triển khai có 

hiệu quả chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, phong trào “Chống rác thải 

nhựa”, đồng loạt ra quân các “Ngày Chủ nhật xanh”…. thu hút trên 45.000 ĐVTN 

tham gia.  

- Các đợt tình nguyện cao điểm, tình nguyện trên quy mô lớn được triển 

khai đồng loạt, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo hiệu ứng 

xã hội tích cực. Chương trình “Xuân tình nguyện”, “Xuân biên giới - Tết hải 

đảo”, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ, chăm lo Tết cho người dân và thanh 
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thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tháng Thanh niên năm 2021 với chủ đề “Tự 

hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, Chiến dịch Thanh niên tình 

nguyện hè năm 2021 với chủ đề “Thanh niên Trà Vinh sáng tạo khởi nghiệp, 

lập nghiệp và tình nguyện vì cộng đồng” đạt kết quả toàn diện, đóng góp tích 

cực, hiệu quả vào tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, để lại dấu ấn tốt đẹp 

trong lòng ĐVTN và nhân dân.... kết quả đoàn các cấp đã tổ chức khám bệnh 

và cấp phát thuốc miễn phí 2.865 suất cho bệnh nhân nghèo; vận động ĐVTN 

hiến 1.749 đơn vị máu; vận động mạnh thường quân tổ chức thăm, tặng 2.600 

phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn; duy trì mô 

hình và tổ chức “Bữa cơm yêu thương” cho 355 cụ già neo đơn; xây dựng mới 

135 căn nhà nhân ái, trị giá 7 tỷ 330 triệu đồng; sửa chữa 32,9 km, xây dựng 

mới 7,6 km đường giao thông nông thôn, trị giá 3,6 tỷ đồng; xây dựng mới 13 

cầu giao thông nông thôn, trị giá 2,1 tỷ đồng; xây dựng mới 12,2 km công trình 

thắp sáng đường quê. 

- Trong thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Thường 

vụ Tỉnh đoàn đã kịp thời chỉ đạo các cấp bộ đoàn điều chỉnh các nội dung hoạt 

động phù hợp với tình hình dịch bệnh. Tỉnh đoàn thành lập đội hình thanh niên 

tình nguyện với 250 tình nguyện viên tham gia tại 04 chốt kiểm tra y tế trên địa 

bàn tỉnh, bao gồm: Cầu Mây Tức, thị trấn Càng Long; Cầu Cổ Chiên, xã Đại 

Phước, huyện Càng Long; Bến phà Đại Ngãi, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu 

Cần; Cầu Trà Mẹt, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè để hỗ trợ người dân khai báo y 

tế và đo thân nhiệt đến nay có tổng số 2.455 lượt tình nguyện viên tham gia. 

Ngoài ra, còn thành lập đội hình thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 hỗ trợ huyện Trà Cú với 30 tình nguyện viên làm nhiệm vụ hỗ trợ các 

công tác đo thân nhiệt, ghi thông tin và hỗ trợ các công tác hậu cần ở huyện Trà 

Cú ở 03 xã của huyện Trà Cú, đến nay có tổng số 900 lượt tình nguyện viên 

tham gia. Vận động các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

tỉnh hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật tư y tế…hỗ trợ đoàn viên, thanh niên và người dân 

trong phòng, chống dịch bệnh với tổng kinh phí trên 01 tỷ đồng. Thực hiện tốt 

chương trình “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại 

dịch” do Trung ương phát động, với khẩu hiệu “Kết nối nông sản, san sẻ yêu 

thương, hỗ trợ tiêu thụ vải thiều”. Tỉnh đoàn đã triển khai thực hiện chương 

trình “Hỗ trợ tiêu thụ nông sản”. Qua 03 đợt triển khai đã hỗ trợ tiêu thụ hơn 10 

tấn vải cho bà con nông dân tỉnh Bắc Giang với tổng giá trị tiền mặt hơn 300 

triệu đồng. Đoàn các cấp vận động 28,5 tấn gạo, 79 tấn nông sản (rau, củ, 

quả,...). 1.401 thùng mì, 26.870 trứng cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh và 

các khu phong tỏa, khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các cấp bộ 

Đoàn còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ 50.000 khẩu trang, 4.220 kính 

chống giọt bắn, 4000 nón bảo hộ cho lực lượng tuyến đầu; vận động 10.121 

phần quà, 1.994 thùng sữa cho trẻ em, cho người dân gặp khó khăn do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức Lễ phát động “Tết 

trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021. Đây là hoạt động 

thiết thực của Tuổi trẻ Trà Vinh trong công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ 

môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngay sau lễ phát động, Tỉnh đoàn và 
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Công ty nhiệt điện Duyên Hải đã tổ chức trồng 530 cây xanh trong khuôn viên 

của nhà máy nhiệt điện Duyên Hải. 

- Phối hợp tổ chức thành công Cuộc thi “Ý tưởng, dự án sáng tạo xanh” 

năm 2021. Ban Tổ chức đã nhận được 350 ý tưởng gửi đến dự thi của 04 nhóm 

gồm: Nhóm 1 (học sinh bậc THCS và THPT); nhóm 2 (học viên, sinh viên các 

trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học); nhóm 3 (ĐVTN khối nông thôn, đô thị, 

công nhân) và nhóm 4 (ĐVTN, công chức, viên chức, và lực lượng vũ trang). 

Kết quả, Ban tổ chức trao 24 giải thưởng (mỗi nhóm gồm 01 giải Nhất, 02 giải 

Nhì, 03 giải Ba) cho các tác giả, nhóm tác giả có ý tưởng xuất sắc. Thông qua 

Cuộc thi nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ 

môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về nâng cao nhận thức cho 

đoàn viên, hội viên, thanh niên về công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi 

trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Tiếp tục phối hợp với các ban, ngành tổ chức các hoạt động có liên quan 

đến công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường như: Tổ chức chương 

trình chiến dịch “Hãy làm sạch biển”; Mittinh Ngày Môi trường Thế giới (5/6); 

Xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền về công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi 

trường trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hằng năm; tổ chức các hoạt 

động Ngày “Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”,… Tổ chức Cuộc thi 

“Ý tưởng, dự án sáng tạo xanh” năm 2022. 

- Tiếp tục tuyên truyền đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng xây 

dựng tuyến đường hoa Thanh niên cấp tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo Đoàn cấp huyện 

tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp chọn, xây dựng tuyến đường hoa 

Thanh niên cấp huyện. 

- Tiếp tục duy trì, củng cố các mô hình, CLB môi trường trong thanh niên. 

Thành lập các đội Thanh niên tình nguyện, chủ động, tích cực trong việc tham gia 

bảo vệ, cải thiện môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng, chống thiên tai năm 2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh. 

 Nơi nhận: 

- Sở NN & PTNT tỉnh (b/c); 

- Ban Chỉ huy PCTT & TKCN (b/c); 

- Thường trực Tỉnh đoàn (b/c); 

- Lưu: VT, Ban PT.  

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 
 

Võ Minh Nhựt 
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