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KẾ HOẠCH
Xây dựng công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm
90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930-28/3/2020) và
chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi của tuổi trẻ huyện Phú Ninh
kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/193028/3/2020), chào mừng ĐH Đảng các cấp. Ban Thường vụ Huyện đoàn xây
dựng kế hoạch triển khai công trình thanh niên chào mừng với các nội dung cụ
thể sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham
gia đảm nhận những việc khó, việc mới gắn với nhiệm vụ chuyên môn, chương
trình công tác, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của địa phương, đơn vị; tham gia
giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, khó khăn, bức xúc của cộng đồng; thực
hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an
ninh. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh
Quảng Nam; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện
Phú Ninh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Tạo môi trường để Đoàn viên, Hội viên và thanh thiếu niên phát huy khả
năng sáng tạo, đóng góp tích cực cho quá trình phát triển tại mỗi địa phương,
đơn vị.
- Công trình thanh niên cần đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực; thu hút
đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên tham gia gắn với xây dựng Khu
dân cư NTM kiểu mẫu.
II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ
- 100% Đoàn xã, thị trấn và đoàn trực thuộc đăng ký thực hiện công trình
thanh niên.
- Trong đó có ít nhất 01 công trình tham gia bảo vệ môi trường, cảnh
quan, phòng chống biến đổi khí hậu; 01 mô hình tham gia cuộc thi Hành trình
thứ hai của lốp xe.
III. NỘI DUNG
1. Quan điểm chỉ đạo
- Mỗi Đoàn xã, thị trấn triển khai thực hiện ít nhất 01 mô hình Hành trình
thứ hai của lốp xe.
- Tập trung xây dựng các công trình, phần việc thanh niên gắn với triển
khai nhiệm vụ xây dựng “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” của địa phương.
Trong đó, tập trung xây dựng các tiêu chí phù hợp với điều kiện của tổ chức đoàn,
cụ thể như: tuyến đường hoa thanh niên, trồng cây xanh, chống sạt lở đầu nguồn;
xây dựng các khu vui chơi công cộng cho trẻ em; tuyên truyền chấp hành pháp
luật trong nhân dân và đoàn viên thanh niên; các hoạt động bảo vệ môi trường;
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xây dựng các công trình bê tông nông thôn, thắp sáng đường quê, cầu dân sinh,
tuyến đường hoa cây xanh...
- Tùy tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, các cơ sở đoàn nghiên cứu
những mô hình mới, cách làm sáng tạo nhằm tham gia giải quyết các vấn đề cấp
thiết tại địa phương, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên
rèn luyện, cống hiến, đóng góp sức lực, trí tuệ cho quá trình phát triển địa
phương.
- Công trình thanh niên các cấp phải đảm bảo các tiêu chí “được việc,
được người, được tổ chức”: đi đầu giải quyết những khâu yếu, việc khó, thiết
thực trong đời sống và lao động sản xuất, đóng góp chung cho cộng đồng; tạo
điều kiện cho thanh niên thể hiện sự sáng tạo, tính xung kích, dám nghĩ, dám
làm; thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, góp phần thực hiện tốt
các phong trào, cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội.
- Việc triển khai công trình thanh niên cần có sự đầu tư tập trung đảm bảo
chất lượng, hiệu quả, thiết thực và ý nghĩa. Mỗi Đoàn xã, thị trấn và Đoàn trực
thuộc nên tập trung đầu tư từ 01-02 công trình đảm bảo quy mô, chất lượng,
tránh tình trạng chạy theo số lượng.
2. Định hướng cụ thể
- Mô hình Hành trình thứ hai của lốp xe: Căn cứ vào tình hình thực tiễn, lựa
chọn các địa điểm phù hợp để triển khai xây dựng các công trình thanh niên như
khu vui chơi, trồng cây tiểu cảnh trang trí các tuyến đường tại khu dân cư kiểu
mẫu... làm từ lốp xe đã qua sử dụng và các vật liệu tái chế.
- Trong lĩnh vực thanh niên nông thôn(Đối với Đoàn khối xã, thị trấn):
Đảm nhận, thực hiện các công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới,
cụ thể như: xây dựng các thiết chế văn hóa, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi;
xây dựng đường giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương, thủy lợi nội đồng;
phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí
hậu; thực hiện các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; công trình
“Đoàn thanh niên tham gia giảm nghèo bền vững”; trồng cây xanh; phát động
phong trào khởi nghiệp và hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp trong thanh niên.
- Trong lĩnh vực thanh niên công chức, viên chức (Đối với Đoàn khối
CQ) : Đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” thực hiện đề tài khoa học, công
trình thanh niên tham gia cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của
cơ quan, đơn vị; triển khai các mô hình “Văn phòng xanh”,…
- Trong lĩnh vực thanh niên trường học(Đối với 2 Đoàn trường THPT):
Thực hiện các công trình xây dựng giáo cụ, thiết bị dạy học; ứng dụng công
nghệ thông tin trong dạy học, nâng cao chất lượng quản lý giáo dục, hỗ trợ học
sinh, sinh viên trong học tập; các công trình phòng, tránh, ngăn chặn bạo lực học
đường; trang trí phòng học và xây dựng, chỉnh trang khuôn viên trường học;
tham gia mở các lớp dạy ngoại ngữ, tin học cho thanh thiếu nhi trong dịp hè; các
công trình góp phần bảo tồn, duy trì và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của
địa phương, dân tộc.
- Trong thanh niên lực lượng vũ trang: Ứng dụng công nghệ hiện đại
trong bảo quản vũ khí, khí tài, nâng cao chất lượng rèn luyện, sẵn sàng chiến
đấu; công trình thanh niên nâng cao đời sống của cán bộ, chiến sỹ; các công
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trình giúp đỡ các địa phương, đơn vị kết nghĩa; công trình thanh niên tham gia
đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tuyên truyền,
phổ biến pháp luật cho thanh thiếu nhi và nhân dân. Ngoài ra, quan tâm các công
trình an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Huyện đoàn
Ban hành kế hoạch xây dựng CTTN chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày
thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới
Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 và phát
động triển khai hoạt động trong toàn đoàn;
Tổ chức phát động xây dựng CTTN gắn với mô hình hành trình thứ 2 của
lốp xe, chọn công trình thanh niên khu vui chơi trẻ em tại thôn Phước Lộc, xã
Tam Thái làm mô hình điểm tham gia dự thi Cuộc thi Hành trình thứ 2 của lốp
xe do Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức .
Tuyên truyền rộng rãi các hoạt động xây dựng công trình thanh niên trên
các phương tiện thông tin đại chúng.
2. Đoàn xã, thị trấn và đoàn trực thuộc
Đăng ký công trình thanh niên kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ
tỉnh Quảng Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, mô hình “Hành trình thứ hai
của lốp xe” gửi về Văn phòng Huyện đoàn (thông qua email:
tuoitrehuyenphuninh@gmail.com) chậm nhất ngày 15/01/2020. Các đơn vị
không đăng ký sẽ không đủ điều kiện để được xem xét công nhận công trình
thanh niên năm 2020.
Giao Đoàn xã Tam Thái thực hiện mô hình hành trình thứ hai của lốp xe
gắn với việc tiếp tục hoàn thiện khu vui chơi tại thôn Phước Lộc để tham gia
cuộc thi cấp tỉnh.
Thường xuyên tuyên truyền các hoạt động tham gia xây dựng CTTN của
đơn vị mình trên các kênh truyền thông của Đoàn, Hội, các trang mạng xã hội
chính thống.
Trên đây là Kế hoạch xây dựng công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm
90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930-28/3/2020) và
chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Thường vụ
Huyện đoàn, đề nghị các đơn vị Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Tỉnh đoàn Quảng Nam;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Các cơ sở Đoàn;
- Lưu: VT.
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BCH ĐOÀN XÃ, THỊ TRẤN …………………
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
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Đơn vị

Tên công trình

Dự kiến địa điểm
triển khai

Dự kiến trị giá (triệu
đồng): Ghi rõ kinh
phí xã hội hóa, kinh
phí ngân sách.

Dự kiến nội dung, giá
trị làm lợi

Ghi chú

