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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014

KẾ HOẠCH
Hành động Tháng Thanh niên năm 2014
_________
Căn cứ Chương trình công tác năm 2014 và điều kiện thực tế của cơ quan, Ban
Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương ban hành Kế hoạch hành động Tháng
Thanh niên năm 2014 với các nội dung như sau:
1.Mục đích, yêu cầu
- Nâng cao nhận thức và khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên niềm tự hào dân
tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn và đất nước; triển khai các
hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh (26/3/1931- 26/3/2014).
- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia vào các
nhiệm vụ lớn, trọng tâm của Đoàn Văn phòng Trung ương trong năm 2014.
- Tổ chức các hoạt động bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm,
điều kiện công tác của cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện để việc nâng cao chất lượng
đoàn viên và xây dựng tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh.
2. Nội dung hoạt động trọng tâm
Các nội dung hoạt động trọng tâm, triển khai trong Đoàn Văn phòng Trung
ương gồm:
- Bảo vệ môi trường
+ Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, vệ sinh cảnh quan nơi làm việc.
+ Tích cực triển khai, tham gia hưởng ứng các hoạt động Ngày Chủ nhật xanh,
Giờ Trái đất.
- Ngày hội thanh niên khỏe
+ Tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ và các hoạt động vui chơi lành mạnh cho
đoàn viên thanh niên.
+ Tham gia tổ chức giải bóng đá Thanh niên 4 Văn phòng Trung ương mở rộng
lần thứ III năm 2014.
- Vì cuộc sống cộng đồng
+ Tích cực tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng.
+ Tổ chức đoàn công tác tình nguyện thăm và tặng quà tại một số địa bàn khó
khăn của đất nước.
- Củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn

+ Tổ chức Lễ kỷ niệm hoặc Hội khỏe chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2014).
- Tham gia, hưởng ứng các hoạt động của Đoàn Khối
+ Tham gia các hoạt động tình nguyện, văn nghệ, thể thao do Đoàn Khối tổ chức.
+ Tham dự Lễ kỷ niệm 83 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 26/3/2014).
3. Tổ chức thực hiện
3.1. Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương
- Tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện
để Đoàn cơ quan và các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện tốt các hoạt động Tháng
Thanh niên năm 2014.
- Xây dựng Kế hoạch hành động Tháng Thanh niên năm 2014.
- Tham gia các hoạt động do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát động.
- Tổ chức các hoạt động ở cấp Đoàn Văn phòng Trung ương.
- Đôn đốc các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai các hoạt động ở cơ sở.
- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2014.
3.2. Các cơ sở đoàn trực thuộc
- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động cụ thể của từng cơ sở
Đoàn trên cơ sở kế hoạch chung của Đoàn Văn phòng Trung ương.
- Báo cáo và kiến nghị cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện để triển khai các hoạt
động phù hợp với quy mô và điều kiện của cơ sở Đoàn, với chỉ tiêu mỗi cơ sở Đoàn
trực thuộc tổ chức ít nhất 01 hoạt động riêng căn cứ vào điều kiện và tình hình thực
tế ở cơ quan đơn vị.
- Triển khai thực hiện các nội dung hoạt động Tháng Thanh niên năm 2014 do
Đoàn Văn phòng Trung ương tổ chức và triệu tập.
- Hai tuần một lần các cơ sở đoàn trực thuộc báo cáo kết quả hoạt động trước
15h00 ngày 14-3 (bằng điện thoại, email, fax), kết thúc Tháng Thanh niên, báo cáo
bằng văn bản về Văn phòng Đoàn trước ngày 28-3-2014.
Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc
căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương và điều kiện thực
tế của cơ quan, đơn vị chủ động báo cáo cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tạo
điều kiện triển khai thực hiện thành công các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2014.
Nơi nhận :
- Đảng ủy Văn phòng Trung ương (để báo cáo),
- Ban Dân vận Đảng ủy (để báo cáo),
- Đồng chí Nguyễn Việt Cường (để báo cáo),
- BTV Đoàn Khối các CQTW (để báo cáo),
- Các cơ sở đoàn trực thuộc (để thực hiện),
- Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT (qua mạng),
- Lưu Văn phòng Đoàn.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN
BÍ THƯ
(Đã ký)
Nguyễn Văn Tùng

