Thành đoàn Tam Điệp: Sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2019
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Ngày 22/7/2019, Tại Văn phòng Thành đoàn Tam Điệp, Ban Thường vụ Thành đoàn, Ủy
ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố Tam Điệp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội 6
tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội
nghị có đồng chí Trần Văn Bách – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; đồng chí Nguyễn Thị
Hải Yến- Phó Trưởng ban Dân vận thành ủy Tam Điệp; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh
đoàn; các đồng chí Bí thư cơ sở đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các phường, xã trên địa
bàn thành phố.

Đồng chí Trần Văn Bách - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Với chủ đề công tác “Năm thanh niên tình nguyện”, công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh
thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2019 được các cấp bộ Đoàn, Hội Thành phố triển khai có trọng tâm,
trọng điểm, hướng về cơ sở, có sức lan tỏa trong đoàn viên thanh niên.

Công tác tuyên truyền giáo dục tiếp tục được đổi mới,với nội dung phong phú, hình thức đa
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dạng; nắm bắt và phản ánh kịp thời các sự kiện, vấn đề nổi bật của đất nước, của tỉnh. Công
tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước và việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
cùng với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác, 50 năm thực hiện Di
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình được triển khai sâu rộng,
đồng bộ.

Các phong trào hành động cách mạng, xung kích bảo vệ Tổ quốc và hoạt động tình nguyện
cao điểm như: Tháng thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019, chương trình
“Tiếp sức mùa thi”; tình nguyện bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự ATGT, an sinh xã hội…được
tổ chức sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong các tầng lớp
nhân dân. Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” được triển khai với
nhiều mô hình mới mang lại hiệu quả rõ rệt. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tập hợp đoàn kết
thanh niên được mở rộng. Công tác giáo dục thanh thiếu nhi tiếp tục đạt được những kết quả
tích cực

Phát biểu tại hội nghị , đồng chí Trần Văn Bách - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh đoàn đã ghi
nhận những kết quả mà các cấp bộ Đoàn, Hội của Thành phố đạt được trong 6 tháng đầu năm

Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Đồng chí nhấn mạnhcần tiếp tục rà soát các chỉ tiêu
theo kế hoạch công tác năm đề ra. Quan tâm đặc biệt đến công tác tuyên truyền, giáo dục cho
đoàn viên thanh niên, nhất là giáo dục về tư tưởng chính trị, lý tưởng cách mạng,
tăng cường nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên
; tập trung thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội theo quyết định 217 của Bộ Chính trị;
thực hiện tốt việc thành lập các tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước;
thành lập tổ hợp tác thanh niên, khảo sát và hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế; tiếp tục
tuyên truyền đoàn viên, thanh niên tham gia các Cuộc thi "Bác Hồ với Ninh Bình - Ninh Bình
làm theo lời Bác", Cuộc thi tìm hiểu "30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành
lập quân đội nhân dân Việt Nam"; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chiến dịch thanh niên tình
nguyện hè và tổng kết 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện; tích cực tham gia xây dựng
nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu; làm tốt công tác tham gia giải quyết chế độ cho cựu TNXP;
xây dựng các mô hình thanh niên tự quan, mô hình dân vận khéo trong tổ chức Đoàn; tiếp tục
quan tâm thực hiện chỉ thị số 10 của BTV Tỉnh ủy về giáo dục cảm hóa thanh thiếu nhi; định
hướng nghề nghiệp cho thanh niên; Tập trung tổ chức thành công đại hội Hội LHTN Việt Nam
thành phố Tam Điệp; xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội
các cấp đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng./.

Ban tuyên giáo
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