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Năm học 2021 - 2022 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước 

và của tổ chức Đoàn Thanh niên: diễn ra Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại 

biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; kỷ niệm 65 năm Ngày truyền 

thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021); 75 năm Ngày 

toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021); 72 năm Ngày truyền thống học 

sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2022). Với tinh thần 

đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, các cấp bộ Đoàn đã nỗ lực triển khai 

chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 - 2022, 

kết quả cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC GIÁO DỤC 

1. Các cấp bộ Đoàn trong khối trường học đã triển khai nhiều hoạt động 

thiết thực, hiệu quả nhằm cụ thể hóa các chương trình, kết luận, đề án về công tác 

giáo dục: Kế hoạch số 321-KH/TWĐTN-BTG ngày 20/10/2020 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đoàn về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng, giai đoạn 2020 - 2025; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính 

trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa 

XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đề 

án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh 

thiếu nhi, giai đoạn 2018 - 2022”, Kết luận số 05 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đoàn khóa XI về việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên,  

thanh niên”, Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời 

kỳ mới”, Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa 

cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng”…  Một số kết quả 

nổi bật như sau: 

Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động của Đoàn thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ đoàn, 

đoàn viên, thanh niên trường học bằng nhiều hình thức học tập, triển khai đổi mới,  
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kết hợp giữa hình thức trực tuyến và trực tiếp, livestream để phù hợp với tình hình 

diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Trong năm học, các cấp bộ Đoàn 

đã tổ chức 17.916 hội nghị học tập, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội 

Đảng, Đại hội Đoàn các cấp với sự tham gia của 2.718.143 lượt đoàn viên, học 

sinh, sinh viên. 

Các cấp bộ Đoàn trường học đã tích cực tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị 

về tầm quan trọng và nhiệm vụ của Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn 

toàn quốc lần thứ XII và trách nhiệm của người cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh 

niên trường học. Phương thức tổ chức các hoạt động được triển khai đa dạng, 

phong phú và đổi mới: đăng tải thông tin, tài liệu lên các trang thông tin điện tử, 

mạng xã hội của các cấp bộ Đoàn thông qua sản phẩm đồ họa thông tin, đồ họa 

chuyển động, phim ngắn; lồng ghép vào nội dung tập huấn chuyên môn, nghiệp 

vụ cán bộ Đoàn hàng năm... 

Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 được các cấp bộ 

Đoàn quan tâm, triển khai phù hợp với đối tượng đoàn viên, thanh niên trường 

học, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc thông qua xây 

dựng các kế hoạch triển khai, tổ chức các hội nghị phổ biến, tuyên truyền, quán 

triệt; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm mời báo cáo viên, chuyên gia đến trao đổi, 

giao lưu với đoàn viên, thanh niên. 

Đoàn viên, thanh niên trường học chủ động đăng ký học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai học tập chuyên đề học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 04 bài học lý luận 

chính trị cho đoàn viên với các hình thức hiện đại, hấp dẫn1 gắn với các hoạt động 

kỷ niệm 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2022) 

và 81 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam 

(28/01/1941 - 28/01/2022). Đoàn các cấp đã đa dạng hóa các hình thức thi, tìm 

hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Việt Nam trên mạng 

internet, tích cực ứng dụng chuyển đổi số tiếp cận đến 1.513.861 đoàn viên, thanh 

niên tham gia; 4.241 tủ sách, chuyên trang online “Bác Hồ với thanh thiếu nhi” 

được xây dựng. Các cấp bộ Đoàn thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá, đồng 

thời phát hiện, tuyên dương và phát huy các gương điển hình thanh niên tiên tiến 

làm theo lời Bác. Trong năm học, Đoàn các cấp đã tuyên dương 64.132 thanh niên 

tiên tiến làm theo lời Bác. 

                                                 
1 Thành đoàn Tp. Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức triển lãm ảnh, sách không gian “Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch 

Hồ Chí Minh”; Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp triển khai thí điểm mô hình “Sinh hoạt hằng tháng về các cuốn sách 

viết về Bác Hồ”; Tỉnh đoàn Nam Định chỉ đạo thực hiện mô hình “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

trên hệ thống phát thanh của Đoàn trường”. 
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 Hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn 

viên, thanh niên đối với đất nước, với xã hội thông qua giáo dục đạo đức, lối sống 

cho đoàn viên, thanh niên được quan tâm triển khai thông qua nhiều hoạt động 

thiết thực, hiệu quả. Các cấp bộ Đoàn trường học tập trung triển khai các hoạt 

động giáo dục thói quen tốt2 trong học sinh, sinh viên; các hoạt động xây dựng 

văn hóa học đường, truyền thống tôn sư trọng đạo; tuyên truyền, vận động học 

sinh, sinh viên không vi phạm quy chế trường học, tuyên truyền xây dựng tinh 

thần học tập tốt, ứng xử văn minh thông qua các hoạt động giáo dục lịch sử, văn 

hóa dân tộc bằng diễn đàn trực tuyến, hội thi, thiết kế sản phẩm tuyền thông; 

inforgraphic đăng tải trên website và các trang mạng xã hội. Các cấp bộ Đoàn 

trường học đã tổ chức 31.094 hoạt động giáo dục truyền thống, văn hóa dân tộc 

với 2.905.573 lượt học sinh, sinh viên tham gia. 

Bên cạnh đó, công tác triển khai Kế hoạch “Đoàn tham gia bảo vệ nền tảng 

tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch”, thành lập, 

củng cố các câu lạc bộ Lý luận trẻ trong trường học được các cấp bộ đoàn trường 

học quan tâm, hình thức sinh hoạt được xây dựng phong phú như: tổ chức cuộc 

thi gắn với các môn học lý luận chính trị; tổ chức các buổi trao đổi kết hợp với 

sinh hoạt chi đoàn; trao đổi khoa học với các thầy cô giảng viên chuyên ngành 

lý luận chính trị, tập huấn, trang bị các kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho đội ngũ 

cán bộ Đoàn làm công tác nắm bắt và định hướng dư luận của học sinh, sinh 

viên, công tác phản bác, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái trên mạng; 

đồng thời tổ chức hoạt động hướng dẫn học sinh, sinh viên cách sử dụng mạng 

xã hội tích cực và vận động ứng xử văn hóa trên mạng xã hội. Đồng thời, các 

cấp bộ Đoàn luôn duy trì các trang mạng xã hội của Đoàn, Hội Sinh viên, group, 

nhóm chat để theo dõi, nắm bắt thông tin chỉ đạo, định hướng kịp thời các thông 

tin thời sự trong, ngoài nước và các hoạt động Đoàn, Hội trên toàn quốc3. Các cấp 

bộ Đoàn trường học đã thành lập được 10.042 tổ, đội nhóm nắm bắt, thăm dò dư 

luận với sự tham gia của 112.907 đoàn viên, thanh niên. 

2. Công tác tuyên truyền, tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi, các đợt 

sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến 

(19/12/1946 - 19/12/2021), 75 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 

27/7/2022), 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 

(15/10/1956 - 15/10/2021) được chú trọng đẩy mạnh thông qua các chương trình 

                                                 
2 Các cập bộ Đoàn trường học toàn quốc  đã có 16.850 hoạt động giáo dục thói quen tốt thu hút 2.924.804 lượt học 

sinh, sinh viên tham gia. 
3 Thành đoàn Hải Phòng chỉ đạo thành lập các “Tổ tư vấn học đường”, “Phòng tư vấn học đường”; Tỉnh đoàn 

Long An chỉ đạo tổ chức diễn đàn “Nghe thanh niên nói – nói thanh niên nghe”; Tỉnh đoàn Bắc Ninh chỉ đạo thành 

lập câu lạc bộ “Phản biện trẻ”. 
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về nguồn, tiêu biểu như: “Hành trình về địa chỉ đỏ”, “Hành trình theo bước chân 

người anh hùng”, hoạt động “Đến với bảo tàng, đến với các địa danh lịch sử”. 

Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”,“Uống nước nhớ nguồn” được đẩy mạnh với 

nhiều hình thức triển khai như: thăm hỏi, tặng quà, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam 

anh hùng4, các gia đình chính sách; lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ; chăm 

sóc, tu sửa các nghĩa trang liệt sĩ; vệ sinh, chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị 

các khu di tích lịch sử, di tích cách mạng; giao lưu, trò chuyện cùng nhân chứng 

lịch sử5. Các cấp bộ Đoàn trường học tích cực tổ chức các hoạt động có tính giáo 

dục vào các buổi sinh hoạt dưới cờ; các diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu lịch sử dân tộc6, 

lịch sử Đảng, Đoàn, Hội cho các khối đối tượng học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng 

viên trẻ. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử, 

văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ IV trong đối tượng học sinh năm học  

2021 - 20227; cuộc thi sáng tác video clip “Tinh hoa Việt Nam” năm 2021 trong đối 

tượng học sinh, sinh viên8. 

3. Đoàn trường học đã chú trọng đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động  

“Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”9, vận động đoàn viên, thanh 

niên trường học tích cực đăng tải trên mạng xã hội những hành động, câu chuyện 

đẹp mỗi ngày và được lan tỏa từ cấp Trung ương, tỉnh, thành phố chia sẻ xuống tới 

cơ sở. Các cơ sở đoàn trực thuộc đã duy trì đều đặn chuyên mục trên fanpage của 

đơn vị. Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, hành động đẹp, lời nói hay, câu chuyện 

truyền cảm hứng được đăng tải, chia sẻ rộng rãi. Hàm lượng thông tin tốt, tích cực 

được đăng tải, chia sẻ nhiều hơn, thường xuyên, liên tục hơn trên môi trường mạng 

xã hội, qua đó đã tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ, đoàn viên, học 

sinh, sinh viên hướng tới các giá trị cao đẹp, góp phần tạo ra trào lưu, xu hướng 

đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội, góp phần tạo môi trường mạng 

lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của cộng đồng, xã hội.  

                                                 
4 Kết quả, có 8.443 hoạt động thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, thăm 

thương bệnh binh; 11.963 hoạt động tu sửa, vệ sinh Nghĩa trang liệt sỹ và thắp nến tri ân; có 31.094 hoạt động 

giáo dục lịch sử, truyền thống, văn hoá dân tộc với sự tham gia của hơn 2.905.573 lượt học sinh, sinh viên. 
5 Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình Toạ đàm trực tuyến “Tự hào tuổi trẻ trên quê hương Hà Tĩnh” phát sóng 

trực tiếp trên trên fanpage Tỉnh đoàn thu hút hơn 460.000 lượt tương tác. 
6 Thành đoàn Tp. Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức khấu hóa “Thời đại Vua Hùng”, phát thanh “Sử ca học đường”; 

Tỉnh đoàn Đồng Nai tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ Đồng Nai viết tiếp trang sử 60 năm Miền Đông anh 

hùng” nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Khu ủy Miền Đông và Trung ương cục Miền Nam với 4.972 bài dự thi, 

thiết kế bộ công cụ inforgraphics tuyên truyền về các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Đồng Nai, hoạt động “Viết lời tri ân” 

với 3.300 bài viết; Đoàn Khối các cơ quan Trung ương chỉ đạo tổ chức “Sân chơi lịch sử”; Tỉnh đoàn Hà Tĩnh 

phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu về 190 năm thành lập (1831 - 2021), 30 năm tái 

lập (1991 - 2021) tỉnh Hà Tĩnh” thu hút 22.312 bài dự thi. 
7 Khởi động từ ngày 20/12/2021, cuộc thi đã trải qua 8 tuần thi vòng loại trực tuyến cá nhân; có 691.438 thí sinh 

tham gia dự thi, với 1.997.847 lượt thí sinh tham gia thi. 
8 Cuộc thi đã nhận được hơn 2.300 tác phẩm dự thi của học sinh, sinh viên đến từ 54 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực 

thuộc. 
9 Tỉnh đoàn Bến Tre ra mắt Chuyên mục “Thanh niên Trường học online”; Tỉnh đoàn Bình Thuận chỉ đạo thực 

hiện mô hình “Câu lạc bộ báo chí, phát thanh học đường”. 
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Công tác sản xuất, chia sẻ các ấn phẩm tuyên truyền (bản tin video, bài viết, 

phóng sự, poster, pano, infographics, ca khúc...) về các biện pháp phòng dịch, các 

hoạt động chống dịch, học sinh, sinh viên hưởng ứng thông điệp “3T”, động viên 

tinh thần, truyền cảm hứng, quyết tâm chiến thắng đại dịch trong cộng đồng được 

thực hiện tích cực, lan tỏa rộng rãi trong các cấp bộ Đoàn toàn quốc.  

Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” tại 

các trường THPT, TTGDNN-GDTX trên cả nước tiếp tục được duy trì và đổi mới, 

thu hút 1.421.587 lượt học sinh tham dự. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn trường học 

đã chủ động xây dựng các sản phẩm truyền thông về ứng xử văn minh của học 

sinh, sinh viên khi tham gia mạng xã hội. Các đoàn trường THPT, TTGDTX tổ 

chức tốt Lễ tri ân thầy cô đối với học sinh khối 12. Các cấp bộ Đoàn chủ động tổ 

chức các diễn đàn, chương trình tư vấn lối sống, ứng xử văn minh, phòng chống 

bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và các hành vi lệch chuẩn trong học sinh, sinh 

viên. Một số mô hình tiêu biểu như: mô hình “Góc thân thiện”, hội trại “Ước mơ 

xanh”. Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”10 

đã được nhiều cơ sở đoàn triển khai, lan tỏa trong khối trường học với nhiều hình 

thức mới góp phần giúp học sinh trau dồi kỹ năng sống, định hướng xây dựng tình 

bạn đẹp trong trường học.  

Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” được triển khai thường 

xuyên gắn với nhu cầu, nguyện vọng của học sinh, sinh viên. Nội dung chương 

trình được tổ chức đa dạng với nhiều hoạt động như: tổ chức gặp mặt, giao lưu, 

chia sẻ với cựu học sinh, sinh viên về nghị lực học tập, khát vọng vươn lên; các 

hoạt động trao học bổng, tuyên dương các gương điển hình tiên tiến, những tấm 

gương nghèo vượt khó học giỏi; tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu của 

phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”,...Có 3.153 

chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” đã được tổ chức với hơn 

206.859 học sinh, sinh viên được chăm lo. Tổng giá trị học bổng, kinh phí được 

hỗ trợ gần 68,1 tỷ đồng. 

Các cơ sở Đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khuyến khích, tạo thói 

quen đọc sách, phát triển “Văn hóa đọc” được tổ chức đa dạng; có các giải pháp 

định hướng “Văn hóa thưởng thức” trong đoàn viên thanh niên; xây dựng thói 

quen đọc sách và hình thành văn hóa đọc trong sinh viên thông qua tọa đàm giới 

thiệu phương pháp đọc hiệu quả, ngày hội đọc sách11. Bên cạnh đó, các cơ sở 

                                                 
10 Tỉnh đoàn Quảng Bình chỉ đạo thực hiện mô hình “Lớp học thân thiện”, “Đường đến vinh quang”. 
11 Tỉnh đoàn Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai mô hình “Tủ sách dùng chung”; Tỉnh đoàn Bến Tre chỉ 

đạo; Tỉnh đoàn Hậu Giang chỉ đạo thực hiện mô hình “Cây sách thanh niên”; Tỉnh đoàn Thái Bình chỉ đạo xây 

dựng mô hình “Xe ôtô thư viện lưu động”; Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo thực hiện mô hình “Tủ sách 

Thanh niên và Chương trình mỗi tuần 1 quyển sách”. 



6 
 

 
 

Đoàn trong khu vực trường học đã đẩy mạnh các tuyến hoạt động, chương trình 

trải nghiệm, trang bị tác phong công nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, đẩy mạnh 

các sản phẩm tuyên truyền trực quan, cổ vũ những hành động đẹp, lối sống văn 

hóa cho đoàn viên, thanh niên. 

 Các cấp bộ Đoàn chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, đảng 

viên trẻ, xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ có bản lĩnh chính trị, tư 

tưởng vững vàng, gương mẫu, trung thực, trách nhiệm, tiên phong. Tổ chức tuyên 

dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”12 các cấp. 

Triển khai các giải pháp phát huy các gương điển hình sau tuyên dương. Trung ương 

Đoàn tổ chức tuyên dương dương danh hiệu “Học sinh 3 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” 

cấp Trung ương cho 473 học sinh xuất sắc trên toàn quốc. 

4. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp bộ Đoàn 

trường học đẩy mạnh, tập trung vào tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên 

2020, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên 2020, Chiến lược phát triển 

thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và các luật khác liên quan tới thanh niên 

với những hình thức tuyên truyền đa dạng như tổ chức các chương trình “Giáo 

dục pháp luật - trải nghiệm thực tế”, thông qua các cuộc thi tìm hiểu, hội nghị tập 

huấn, xây dựng infographic, video clip tình huống giả định, biên soạn, cung cấp 

các tài liệu, sản phẩm tuyên truyền phổ biến pháp luật13. Bên cạnh đó, còn có các hoạt 

động tư vấn pháp luật, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận, sử dụng các hình thức 

trợ giúp pháp lý, dịch vụ pháp lý được duy trì. 

Đoàn các cấp đã tổ chức đa dạng các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật  

Việt Nam: Ngày hội “Tuổi trẻ hiểu luật, chấp hành luật”; sân chơi “Rung chuông vàng” 

tìm hiểu pháp luật; phiên tòa giả định, các hoạt động tư vấn pháp luật trực tuyến, đặc 

biệt là Luật An ninh mạng. Tổ chức tuyên truyền về Luật phòng chống ma túy;  

Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; tuyên truyền 

phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử; phòng, chống bạo lực 

học đường, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em. Kết quả, đã có 18.394 chương trình, 

hoạt động giáo dục pháp luật được tổ chức, thu hút 3.430.468 lượt đoàn viên, 

thanh niên tham gia. 

Các cấp bộ Đoàn trường học đã kịp thời thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến 

thức quốc phòng an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ chủ 

quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Duy trì các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa 

trường học với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân ở vùng biên giới, biển đảo. Kết 

quả, đã có 14.978 chương trình, hoạt động tuyên truyền về chủ quyền Tổ quốc, 

                                                 
12 Các Tỉnh, Thành đoàn đã tổ chức tuyên dương 2.494 “Học Sinh 3 tốt” cấp tỉnh. 
13 Đoàn Khối các cơ quan Trung ương chỉ đạo tổ chức cuộc thi Kịch nói “Luật lên tiếng”. 
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biên giới, biển đảo với sự tham gia của 1.895.625 lượt đoàn viên, học sinh, sinh 

viên tham gia. 

II. TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG 

1. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” 

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” được các cấp bộ Đoàn trường học tổ 

chức thường xuyên với nhiều mô hình hay, hiệu quả, tạo môi trường cho đoàn 

viên, thanh niên, học sinh, sinh viên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.  

1.1 Trong năm học 2021 - 2022, các hoạt động tình nguyện thường xuyên, 

tại chỗ được tổ chức đa dạng với 49.664 hoạt động tình nguyện được các cấp bộ 

Đoàn trường học triển khai thu hút được hơn 2.220.027 học sinh, sinh viên tham 

gia với các phần việc: tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh14; bảo 

vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; 

tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tổ chức Sinh hoạt hè cho thiếu nhi địa bàn 

dân cư. Các hoạt động tình nguyện phòng chống COVID-19 được các cấp bộ 

Đoàn quan tâm triển khai với nhiều hoạt động như: hỗ trợ công tác tiêm chủng 

vắc xin, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng PC-COVID; trao tặng khẩu trang, nước 

sát khuẩn, bộ đồ bảo hộ, kính bảo hộ cho các lực lượng đang thực hiện công tác 

phòng, chống dịch15. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn triển khai đến 100% đoàn viên 

phấn đấu tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện trong năm học. Tổ chức cho đoàn 

viên, thanh niên đăng kí tham gia, theo dõi các hoạt động, đặc biệt tổ chức các 

hoạt động tình nguyện tại chỗ như thành lập các đội hình chăm sóc sức khoẻ, 

chuyển giao mô hình kinh tế, xây dựng văn minh đô thị, giữ gìn cảnh quan học 

đường, xây dựng nhà trường xanh16, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông, tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn”17 và các 

hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày hội hiến máu 

tình nguyện”18. Các hoạt động tình nguyện được triển khai tạo hiệu ứng thi đua 

sôi nổi chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; 

Đoàn các cấp đã đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh 

niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; trong đó 

chú trọng thực hiện các công trình, phần việc ứng dụng công nghệ mới, chuyển 

đổi số. 

                                                 
14 Tỉnh đoàn An Giang chỉ đạo thực hiện mô hình “Trụ điện xanh”.  
15 Tỉnh đoàn Hải Phòng với “Tổ chăm sóc sức khỏe cộng đồng”; Tỉnh đoàn Thái Bình chỉ đạo tổ chức mô hình 

“Địa chỉ xanh tình nguyện”. 
16 Tỉnh đoàn Thái Nguyên phát động phong trào “Giảng đường sạch đẹp”, “Phòng ở kí túc xá kiểu mẫu”. 
17 Trong năm học, có 20.219 hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông được tổ chức với sự tham gia của 

807.850 đoàn viên, thanh niên. 
18 Trong năm học 2021 - 2022 có 352.125 thanh niên trường học đã tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 

248.724 đơn vị máu.  
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1.2 Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh 2021” được đa số các cơ sở quan 

tâm triển khai, chiến dịch tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong Chiến dịch Thanh niên 

tình nguyện hè; Chiến dịch đã có 3.707 đội hình với sự tham gia của 107.418 

thanh niên tình nguyện. Nhiều công trình, phần việc nổi bật được triển khai như: 

xây cầu, làm đường bê tông nông thôn; xây nhà cho các gia đình chính sách có 

hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ giống cây cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn19; 

xây dựng mới các sân chơi, sân thể thao cho thanh thiếu nhi; mở đường giao thông 

nông thôn; xây dựng các công trình thắp sáng đường quê; thực hiện các bức tường 

bích họa; phát động phong trào thu gom sách, ủng hộ sách, đồ dùng học tập hỗ 

trợ cho các trường học; bảo vệ môi trường; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn 

phí; thăm, tặng quà cho gia đình chính sách; hỗ trợ nông dân thu hoạch nông 

sản,20…Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các hoạt động về 

khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, khẩu trang y tế, hỗ trợ các địa điểm cách ly được 

nhiều đơn vị triển khai. Bên cạnh đó các hoạt động tình nguyện những vùng khó 

khăn, các địa bàn trọng điểm như: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và các đảo 

Thanh niên, đảo tiền tiêu của Tổ quốc: đảo Trần (Quảng Ninh), đảo Phú Quý 

(Bình Thuận), đảo Thổ Chu (Kiên Giang) cũng được các đơn vị triển khai phù 

hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19. 

1.3 Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” năm 2021, các cấp bộ đoàn trường học 

triển khai các hoạt động tập trung thực hiện trong chiến dịch như: tuyên truyền 

phòng chống dịch bệnh Covid qua các hình thức trực quan sinh động, qua mạng 

xã hội (Facebook, Zalo, Tiktok...)21; hướng dẫn khai báo y tế, phát khẩu trang và 

dung dịch sát khuẩn; vệ sinh đường giao thông nông thôn, khu phố; thăm hỏi, tặng 

quà các gia đình chính sách; tổ chức các buổi sinh hoạt hè, trải nghiệm khoa học 

cho thiếu niên, nhi đồng tại địa bàn dân cư; tham gia các hoạt động trải nghiệm 

nghề nghiệp; hỗ trợ bà con nông dân phân phối nông sản22,... Năm 2021 thành lập 

được 5.981 đội hình tình nguyện với sự tham gia của 182.855 chiến sĩ tình nguyện 

là học sinh, giáo viên trẻ các trường THPT, TTGDNN-GDTX. Trong khuôn khổ 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022, Trung ương Đoàn chỉ đạo đồng 

loạt triển khai Ngày hội Chiến sỹ hoa phượng đỏ trên quy mô toàn quốc. Kết quả: 

có 3.198 đội hình với 181.403 chiến sỹ Hoa phượng đỏ của 2.971 trường THPT, 

TTGDNN-GDTX trên khắp cả nước. Các tỉnh, thành đoàn đã thực hiện 44 công 

                                                 
19 Thành đoàn Đà Nẵng với mô hình Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi”, “Vườn ươm thanh niên”. 
20 Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức thành lập đội hình “Áo xanh, vải đỏ, tấm lòng vàng” giúp người dân thu hoạch 

vải thiều. 
21 Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc với mô hình “Tổng đài Hoa Phượng đỏ”. 
22 Tỉnh đoàn Cà Mau với hoạt động “Kết nối nông sản - san sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch”. 
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trình thanh niên cấp tỉnh, 421 công trình thanh niên cấp huyện và 2.066 công trình 

thanh niên cấp cơ sở với tổng nguồn lực hơn 15 tỷ đồng. 

1.4 Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021 được các cấp bộ Đoàn tiếp 

tục triển khai phù hợp tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tap. Một số 

địa phương chủ động triển khai các hoạt động “Tiếp sức mùa thi” cho các thí sinh 

tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Để chuẩn bị tốt cho các tình nguyện viên 

về các kỹ năng, kiến thức khi tham gia Chương trình Tiếp sức mùa thi, các đơn vị 

đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho các đồng chí chủ chốt cơ sở Đoàn - Hội, các đội 

trưởng đội hình Tiếp sức mùa thi các kiến thức tổng quan về chiến dịch Thanh 

niên tình nguyện Hè, về chương trình Tiếp sức mùa thi; trang bị một số kỹ năng 

cần thiết về làm việc nhóm, điều phối lực lượng các đội hình hiệu quả; một số 

kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu khi tham gia các hoạt động tình nguyện. Đồng thời 

tổ chức các đội hình hỗ trợ thí sinh ôn thi trực tuyến; cổ vũ tinh thần cho thí sinh23; 

hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trước kỳ thi24; đa dạng hóa các hoạt động 

hỗ trợ trực tiếp thí sinh tại điểm thi25. Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2021 

được thành lập với 4.600 đội hình tình nguyện với 130.361 tình nguyện viên. Tổng 

số nguồn lực huy động hỗ trợ Chương trình đạt hơn 26,3 tỷ đồng.  

1.5  Chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện” tiếp tục 

được các Đoàn trường chủ động tổ chức thông qua các hoạt động giúp đỡ trẻ em 

nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi người dân tộc thiểu số, vùng biên 

giới, biển đảo, con em các đồng chí thuộc lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ bảo 

vệ Tổ quốc,...Trong năm học, có 3.508 hoạt động “Tình nguyện mùa đông” với 

sự tham gia của 438.758 học sinh sinh viên, 4.208 hoạt động “Xuân tình nguyện” 

đã được tổ chức với sự tham gia của 490.566 học sinh, sinh viên và tổng kinh phí 

hỗ trợ, triển khai Chương trình hơn 34 tỷ đồng. 

1.6 Để chuẩn bị tốt cho các chiến dịch và chương trình tình nguyện các đơn 

vị luôn chú trọng về công tác tập huấn về các kỹ năng, kiến thức khi tham gia; các 

cấp bộ Đoàn đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho các đồng chí chủ chốt cơ sở Đoàn - Hội, 

các đội trưởng đội hình về kiến thức tổng quan; trang bị một số kỹ năng cần thiết 

về làm việc nhóm, điều phối lực lượng các đội hình hiệu quả; một số kiến thức cơ 

bản về sơ cấp cứu khi tham gia các hoạt động tình nguyện. Bên cạnh đó, các cấp 

bộ đoàn trường học tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ với Đoàn tại địa phương 

                                                 
23 Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức Cuộc thi phóng sự “Khoảnh khắc mùa thi – Sẻ chia và đồng hành”. 
24 Tỉnh đoàn Bắc Ninh với mô hình “Một triệu tài khoản ôn thi”, “Mỗi sinh viên giỏi giúp đỡ một thí sinh”; Tỉnh 

đoàn Hà Tĩnh với mô hình “Một đội hình nhiều nhiệm vụ”, mô hình “Chuyến xe 0 đồng”, “Chuyến xe yêu thương”, 

chương trình “Nghị lực mùa thi”; Thành đoàn Hà Nội triển khai đội hình “Đón tiếp và hỗ trợ thí sinh”, đội hình 

“Giao thông xanh”. 
25 Tỉnh đoàn Cà Mau với mô hình “Điện thoại 0 đồng”; Tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức Cuộc thi ảnh và viết cảm nhận 

“Tiếp sức mùa thi – Tôi và bạn”. 
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thông quan các công văn, văn bản ký kết liên tịch để chuẩn bị cơ sở vật chất và 

hỗ trợ việc triển khai các hoạt động tình nguyện tại địa phương. Trước, trong và 

sau khi hoạt động diễn ra, các cơ sở Đoàn - Hội đẩy mạnh tuyên truyền các thông 

tin về các hoạt động và những thông tin hữu ích được cập nhật và đăng tải thường 

xuyên trên fanpage của tỉnh, thành. Xây dựng nhiều tin bài giới thiệu về hình ảnh 

đẹp, việc làm tốt, câu chuyện xúc động tại các hoạt động. 

1.7. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong năm 

học vừa qua, các cấp bộ Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong khối trường học 

triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh26. Đồng thời, Đoàn các 

cấp đã tích cực tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên Việt Nam thích 

ứng với COVID-19 theo thông điệp “3T”: tiên phong, sẵn sàng tham gia các hoạt 

động tình nguyện phòng chống dịch, hỗ trợ hậu cần phòng chống dịch, khắc phục 

hậu quả của dịch bệnh; tương trợ, ủng hộ công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ học 

sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; thích ứng với 

những chuyển đổi trong phương thức học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động 

phong trào trong điều kiện “bình thường mới”. Kết quả, đã có 309.895 đoàn viên, 

sinh viên tham gia vào 6.529 đội hình với tổng giá trị nguồn lực huy động tổ chức 

các đội hình hơn 172,2 tỷ đồng. 

2. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” 

Các cấp bộ đoàn trường học đã chủ động, tích cực triển khai các hoạt động 

cụ thể hóa các nội dung trong Kết luận số 02 của Ban Thường vụ Trung ương 

Đoàn khóa XI về “Các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh,  

thiếu nhi”, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm tạo môi trường, 

cơ chế, chính sách, nguồn lực.  

2.1. Xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh 

niên khối trường học, trong năm học 2021 - 2022 các cơ sở Đoàn khối trường học 

tích cực, chủ động tổ chức, triển khai sâu rộng thông qua nhiều hoạt động thiết 

thực, ý nghĩa, cách làm sáng tạo thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên sinh viên 

tham gia, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên sinh viên thể hiện tinh thần xung 

kích, phát huy ý tưởng, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu, giảng dạy, nghiên cứu 

khoa học, các cấp bộ đoàn đã tích cực triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” 

thông qua tổ chức các cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng”, “Liên hoan 

tuổi trẻ sáng tạo và khởi nghiệp”, Giải thưởng “Sáng tạo xanh”, Cuộc thi “Ý 

                                                 
26 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai Kế hoạch số 414-KH/TWĐTN-TNTH ngày 26/8/2021 của 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai các đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam thu hút sự tham gia của gần 10.000 sinh viên các trường 

khối ngành Y Dược trên toàn quốc. 
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tưởng sáng tạo trẻ”, chương trình Vườn ươm khoa học công nghệ trẻ, giải thưởng 

sinh viên nghiên cứu khoa học, kết nối tài năng trẻ27... Kết quả, trong năm học, có 

3.574 hội nghị, hội thi, ngày hội khoa học, sáng tạo được tổ chức thu hút sự tham 

gia của 538.644 lượt học sinh, sinh viên tham gia; có 476.260 đề tài nghiên cứu 

khoa học, sản phẩm sáng tạo của học sinh, sinh viên cấp trường, 3.204 đề tài cấp 

tỉnh, 528 đề tài cấp quốc gia đã được thực hiện; có 13.432 hoạt động hỗ trợ khởi 

nghiệp sáng tạo thu hút 419.766 học sinh, sinh viên tham gia và 6.103 hoạt động 

tuyên dương 98.130 học sinh sinh viên tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu  

khoa học. 

2.2 Đoàn các cấp đã chủ động tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học, 

diễn đàn, tọa đàm hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học cho học sinh, 

sinh viên, tổ chức ngày hội, hội thi, cuộc thi ý tưởng sáng tạo, vận động đoàn viên 

thanh niên tham gia xây dựng“Không gian sáng tạo trẻ” trong các trường cao 

đẳng, đại học; tích cực triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên trường học một 

ý tưởng sáng kiến” bằng việc chia sẻ thông tin, ý tưởng sáng kiến qua Cổng thông tin 

“Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam”.  

Năm 2022, Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Tuổi Trẻ và 

Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã phối hợp tổ chức chương trình “Tri thức 

trẻ vì giáo dục”, tiếp nhận 1.555 công trình, sáng kiến của 827 tác giả trên cả 

nước. Theo đó, về mặt nội dung: 224 công trình, sáng kiến về đổi mới phương 

pháp dạy học sáng tạo và hiệu quả; 352 công trình, sáng kiến về sáng tạo, chế tạo 

ra các công cụ phục vụ giảng dạy và học tập; 979 hồ sơ công trình nghiên cứu 

trong lĩnh vực khoa học giáo dục, mỗi công trình đạt giải được hỗ trợ 100 triệu 

đồng để hoàn thiện, phát triển sản phẩm.  

2.3 Nhiều sản phẩm sáng tạo ứng dụng chuyên môn của học sinh, sinh viên 

vào thực tiễn đã ra đời trong năm học qua, đặc biệt là việc đẩy mạnh thực hiện 

các ý tưởng, sáng kiến của học sinh, sinh viên liên quan đến công tác công tác 

phòng chống dịch COVID-19, nhiều sáng kiến của học sinh, sinh viên đã được 

các đơn vị áp dụng và thực tế. Bên cạnh đó, một số cơ sở Đoàn trường học đã chủ 

động tham mưu các cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên trong sáng tạo 

như: hỗ trợ tư vấn pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ; chính sách hỗ trợ học sinh, 

sinh viên nghiên cứu khoa học; thành lập tổ cố vấn chuyên môn về sáng tạo; tổ 

                                                 
27 Thành đoàn Hải phòng với mô hình học tập sáng tạo toàn diện Robot đồng hành cùng thanh niên; Tỉnh đoàn 

Bình Dương với mô hình Nâng cao khả năng tiếng Anh của học sinh bằng ứng dụng công nghệ thông tin. 

http://tuoitre.vn/tri-thuc-tre-vi-giao-duc.html
http://tuoitre.vn/tri-thuc-tre-vi-giao-duc.html
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chức nhiều cuộc thi, sân chơi để tìm kiếm các sáng kiến, công trình phục vụ công 

tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học trong trường học28… 

2.4 Các học bổng, giải thưởng, cuộc thi nhằm động viên, khuyến khích sinh 

viên tham gia các hoạt động sáng tạo được tiếp tục duy trì; Đoàn các cấp tổ chức 

nhiều hoạt động phát huy ý tưởng, sáng kiến sáng tạo của sinh viên đa dạng cả về 

nội dung và hình thức, phát huy vai trò của giáo viên, giảng viên trẻ trong việc hỗ 

trợ các hoạt động sáng tạo trong trường học. Các cuộc thi, giải thưởng phát huy khả 

năng sáng tạo của thanh niên được tổ chức thường niên như: Hội thi Tin học trẻ; 

cuộc thi “Công nghệ trí tuệ Student Chie-Tech” năm 2022... Đây là động lực 

khuyến khích học sinh, sinh viên đăng ký và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa 

học, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc 

sống29. Đồng thời, tổ chức 9.365 đội hình với 4.520 hoạt động, thu hút sự tham gia 

của 416.829 học sinh, sinh viên trong lĩnh vực chuyển số. 

3. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” 

3.1. Các cấp bộ Đoàn trường học chú trọng tổ chức các hoạt động về “Tuổi 

trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” thông qua các hoạt động như: tuyên truyền nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong thực hiện Chiến lược bảo 

vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy vai trò của học sinh, sinh viên trong việc 

nhận diện, phản biện đối với các hoạt động truyền bá các thông tin không chính 

thống, thông tin phản động, phản cảm trên mạng. Trong năm học, có 14.519 hoạt 

động tuyên truyền về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc đã được tổ chức với 

sự tham gia của 1.886.124 học sinh, sinh viên tham gia.   

3.2. Các hoạt động giáo dục ý thức quốc phòng, an ninh, ý thức bảo vệ chủ 

quyền biển đảo, biên giới đất nước được triển khai thường xuyên với nội dung 

phong phú, giàu cảm xúc, đã khơi dậy được lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, 

quyết tâm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trong học sinh, sinh viên, nổi bật như:  

Tổ chức chương trình “Hành trình biên giới”, “Xuân biên giới - Tết hải đảo”, 

“Hành trình, Sinh viên với biển, đảo quê hương”, “Ngày hội sinh viên với biển, 

đảo quê hương”; các hoạt động triển lãm về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa; các 

chương trình văn nghệ về chủ đề biển, đảo; khuyến khích đoàn viên, thanh niên 

thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, công trình nghiên cứu khoa học 

giải quyết các vấn đề cấp thiết tại các vùng biển, đảo của Tổ quốc; tổ chức các 

chương trình ngoại khoá, các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các trường học 

                                                 
28 Năm học 2021 - 2022 cấp bộ Đoàn tổ chức 3.574 hội nghị, hội thi về khoa học, sáng tạo với 538.644 lượt học 

sinh, sinh viên tham gia. 
29 Tổng số có 81.361 học sinh, sinh viên nhận giải thưởng trong năm học 2021 - 2022 với tổng số tiền hơn 67,5 tỷ 

đồng 
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với đơn vị lực lượng vũ trang. Nhiều đơn vị trên cả nước đã có cách làm hiệu quả 

đạt kết quả tốt30. Năm học 2021 - 2022, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức thăm hỏi, 

tặng quà cho 3.014 gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại biên giới, hải đảo; 

tổ chức 859 hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho chiến sỹ biên giới, hải đảo; có 734 

trường học tổ chức kết nghĩa với các đơn vị đóng quân ở biên giới, hải đảo; tổng 

kinh phí tổ chức các hoạt động gần 8 tỷ đồng. 

3.3. Công tác giáo dục quốc phòng, tổ chức các hoạt động tuyên truyền 

nâng cao nhận thức của học sinh, giáo viên trẻ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ 

quân sự về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự lồng ghép trong các buổi sinh hoạt 

chi đoàn, sinh hoạt dưới cờ... từ đó nâng cao ý thức bảo vệ nền quốc phòng toàn 

dân, tham gia giữ gìn an ninh chính trị - trật tự xã hội. Đoàn các cấp thường xuyên 

tuyên truyền, vận động thanh niên tích cực tham gia phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 

thông qua tổ chức các hoạt động tuyên truyền về những hình ảnh đẹp của đất 

nước, con người Việt Nam, lịch sử dân tộc; triển khai hiệu quả các đợt sinh hoạt 

chính trị trong năm học. Kịp thời thông tin, tuyên truyền về tình hình biên giới, 

hải đảo tổ quốc cho học sinh, đoàn viên là giáo viên; kịp thời tuyên truyền về Luật 

an ninh mạng, ngăn chặn sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Duy 

trì và nâng cao hiệu quả các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các trường học với 

đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo. Bên 

cạnh đó, các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động truyền thông, triển lãm, xây dựng 

bộ tài liệu tuyên truyền, cuộc thi trực tuyến… về phòng, chống ma túy; phòng, tránh 

các tệ nạn xã hội trong đoàn viên thanh niên trường học; tích cực tham gia phát hiện 

và tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn dân cư, trường học. 

 3.4. Đoàn viên, sinh viên trong các nhà trường thuộc lực lượng vũ trang 

tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội thông qua các phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, 

luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Thanh niên Công an nhân dân học 

tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì 

an ninh Tổ quốc”. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động phát huy vai trò xung kích 

tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 3.5. Đoàn các cấp đã tích cực tổ chức cho đoàn viên, thanh niên trường học 

tích cực tham gia vào hoạt động đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ 

nền tảng tư tưởng. Trong năm học, các cấp bộ Đoàn đã triển khai 6.595 hoạt động 

với tổng số hơn 91.182 tin, bài tham gia đấu tranh. 

III. TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN 

                                                 
30 Tỉnh đoàn Bắc Giang với Cuộc thi thiết kế mô hình xanh “Chủ quyền biển đảo Việt Nam”; Tỉnh đoàn Long An 

với Phù điêu “Lược đồ Việt Nam”; Bạc Liêu với mô hình “Cột mốc đảo Trường Sa”. 
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1. Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập” 

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19 diễn ra trong năm học, 

các cấp bộ Đoàn trường học đã chủ động nghiên cứu, sáng tạo các giải pháp hỗ 

trợ, đồng hành với học sinh, sinh viên trong học tập và cuộc sống như: thành lập 

các đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà, hỗ trợ học trực 

tuyến thông qua phần mềm; xây dựng các bài tập vui nhộn trực tuyến hướng dẫn 

học sinh tập luyện thể thao; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, không gian 

mạng để triển khai các hoạt động Đoàn, Hội trực tuyến. Bên cạnh đó, Đoàn các 

trường đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động tạo môi trường thu hút đông đảo học 

sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ phát huy kiến thức, kỹ năng 

trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, triển khai phong trào “Sinh viên 5 

tốt”, “ Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”. 

1.1. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” được các cấp bộ Đoàn quan tâm, phối hợp 

với Hội Sinh viên cùng cấp tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên hoàn thiện 

các tiêu chí của danh hiệu "Sinh viên 5 tốt " các cấp.  

 Tổ chức các hoạt động truyền thông, giới thiệu về phong trào “Sinh viên 5 tốt”, 

xây dựng chuyên mục tuyên truyền về các tấm gương “Sinh viên 5 tốt”, xây dựng 

tuyên truyền bộ ấn phẩm về danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và các tiêu chí xét chọn 

tới hội viên, sinh viên. Xây dựng các Câu lạc bộ "Sinh viên 5 tốt”, tổ chức hoạt 

động “Hành trình Sinh viên 5 tốt”, diễn đàn “Sinh viên 5 tốt”, tổ chức tốt công tác 

hỗ trợ hội viên, sinh viên tiệm cận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” rèn luyện, phấn 

đấu để dạt danh hiệu được các đơn vị triển khai một cách thường xuyên, hiệu quả 

giúp các bạn sinh viên hiểu thêm về phong trào và quá trình rèn luyện, hoàn thiện 

bản thân để đạt tiêu chí “Sinh viên 5 tốt” các cấp.  

 Trong năm học có 419.375 sinh viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu  

“Sinh viên 5 tốt”; các cấp bộ Đoàn, Hội cơ sở đã tuyên dương và trao tặng 3.624 

danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, thành, đại học khu vực, 35.406 danh hiệu 

“Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 2.818 “Tập thể Sinh viên 5 tốt” các cấp; cấp Trung 

ương trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cho 243 sinh viên; 60 tập thể đạt danh hiệu 

“Tập thể Sinh viên 5 tốt”, trao tặng Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2021 

dành cho 109 cán bộ Đoàn, Hội xuất sắc ở trong và ngoài nước. 

1.2. Phong trào “Học sinh 3 tốt” dành cho học sinh các trường THPT, 

TTGDNN - GDTX được Đoàn thanh niên các đơn vị triển khai thông qua các hoạt 

động tạo môi trường để học sinh học tập và rèn luyện như: tổ chức ngày hội  

“Học sinh 3 tốt”,“Khát vọng cống hiến”, “Kỹ năng tuổi học trò”, thành lập và 

duy trì hiệu quả các câu lạc bộ học thuật, nhóm học sinh tự học, mô hình “Bạn 

giúp bạn”, “Đôi bạn cùng tiến”; tổ chức phong trào thi đua “Tuần học hay - Ngày 
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học tốt”; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, cuộc thi sáng tạo; tổ chức hoạt 

động giáo dục lý tưởng, giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua diễn đàn “Học 

làm người có ích”, diễn đàn “ Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lưc học đường”; 

tổ chức các giải thể thao, ngày hội thể thao31… Trong năm học, có 3.181 trường 

THPT, TTGDNN-GDTX triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt”; có 545.792 học 

sinh đăng ký đạt danh hiệu; có 132.874 học sinh đạt danh hiệu cấp trường, 2.494 

học sinh đạt danh hiệu cấp tỉnh32, 455 học sinh 3 tốt cấp Trung ương. 

1.3. Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” đã góp phần quan trọng trong việc 

tạo môi trường, động lực cho học sinh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp rèn luyện, 

phấn đấu toàn diện trên các mặt: đạo đức, học tập và tay nghề, được tập trung triển 

khai nhằm nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề, giáo dục đạo đức lối sống, đồng 

thời góp phần định hướng về lập thân, lập nghiệp cho đối tượng học sinh trung cấp 

trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn chủ động phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, 

trang bị kiến thức nghề nghiệp; tham quan thực tế tại các nhà máy, xí nghiệp, khu 

công nghiệp, khu chế xuất; liên hệ thực tập, triển khai chương trình tập sự cho học 

sinh năm cuối; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, gặp gỡ với những người thợ có 

tay nghề cao, những tấm gương học nghề thành đạt; tổ chức các lớp học, chương 

trình ngoại khóa trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh; tổ chức các hoạt 

động rèn luyện thể dục, thể thao. Tổ chức có hiệu quả các chương trình “Trang bị 

tác phong công nghiệp”, “Trang bị kỹ năng thực hành xã hội”, tổ chức Hội thi 

“Học sinh giỏi nghề”, Ngày hội “Hướng nghiệp dạy nghề”,… Năm học có 295 cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp triển khai phong trào, có 6.462 học sinh 3 rèn luyện cấp 

trường, 527 học sinh 3 rèn luyện cấp tỉnh, 18 học sinh 3 rèn luyện cấp Trung ương. 

1.4. Đối với giáo viên, giảng viên trẻ: Trong năm học 2021 - 2022, các cấp bộ 

Đoàn trường học đã phát động phong trào thi đua dạy tốt trong giáo viên, giảng viên 

trẻ. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường hỗ trợ giáo viên, giảng viên trẻ nâng cao 

kiến thức, nghiệp vụ; tổ chức các hoạt động hỗ trợ giáo viên trẻ ở các vùng khó khăn: 

hỗ trợ trang thiết bị dạy học, nhà ở, đời sống tinh thần, chia sẻ kiến thức, chuyên 

môn; cấp bộ Đoàn trường học đã tham mưu cơ chế chính sách với Ban Giám hiệu 

nhà trường tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ tham gia các hội thảo 

khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp bộ, diễn đàn hợp tác khoa học, 

chương trình đào tạo ngắn hạn, chương trình bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên 

môn và hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh. Công tác tuyên dương, khen thưởng và lan 

                                                 
31 Tỉnh đoàn Tiền Giang với Công trình “Không gian học sinh 3 tốt” triển khai trên 38/38 trường THPT toàn tỉnh 

với tổng trị giá thực hiện công trình trên 500 triệu đồng. 
32 Một số đơn vị tiêu biểu trong việc tổ chức tuyên dương cấp tỉnh như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc 

Ninh, Đà Nẵng,  Bình Dương, Đồng Nai. 
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toả những tấm gương các giáo viên, giảng viên trẻ đã được quan tâm. Các tỉnh, thành 

Đoàn tổ chức tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” các cấp.  

1.5. Cuộc vận động “Học tập suốt đời” đã được các cấp bộ Đoàn trường 

học cụ thể hóa với nhiều giải pháp cụ thể thông qua các hoạt động tuyên truyền 

được tới học sinh, sinh viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác khuyến 

học, khuyến tài, sự cần thiết của việc xây dựng “Xã hội học tập”; tích cực chủ 

động huy động các nguồn lực xã hội đóng góp vào các quỹ học bổng, các giải 

thưởng được duy trì hiệu quả góp phần đẩy mạnh các phong trào khuyến học, 

khuyến tài. Năm học 2021 - 2022, có 111.762 học sinh, sinh viên được trao học 

bổng, với tổng kinh phí đã trao hơn hơn 95,218 tỷ đồng.  

1.6. Các cơ sở Đoàn trường học đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, 

nghiên cứu khoa học thông qua các cuộc thi học thuật, tổ chức các diễn đàn, tọa 

đàm về đổi mới phương pháp học tập; thành lập mới và duy trì hiệu quả các câu 

lạc bộ, tổ, đội, nhóm học thuật, nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên; tổ 

chức hoạt động tạo môi trường để giáo viên, giảng viên trẻ thi đua dạy tốt, hoàn 

thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn; hỗ trợ học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa 

học. Kết quả, năm học 2021 - 2022, có 5.099 chương trình, hoạt động hỗ trợ học 

sinh, sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học, có 8.837 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm 

học thuật được duy trì và thành lập mới. 

 1.7. Chương trình “Tiếp sức đến trường” được các cấp bộ đoàn trường học 

triển khai hiệu quả với các hoạt động giúp đỡ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh 

khó khăn; học sinh, sinh viên là đối tượng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, 

vùng biên giới, biển đảo33,...Trong năm học, có 99.276 học sinh, sinh viên được 

hỗ trợ từ Chương trình, với tổng số tiền hỗ trợ hơn 13,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó các 

hoạt động tạo môi trường cho đoàn viên, học sinh, sinh viên nâng cao khả năng 

sử dụng tiếng Anh được đẩy mạnh triển khai với nhiều hình thức đa dạng, đạt hiệu 

quả cao như: thành lập các câu lạc bộ tiếng Anh trong trường học; tổ chức các 

cuộc thi, hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên; thành lập các đội hình 

dạy tiếng Anh miễn phí cho thanh thiếu nhi;... Năm học 2021 - 2022, các cấp bộ 

Đoàn trên cả nước đã tổ chức 5.228 chương trình, hoạt động hỗ trợ học ngoại ngữ 

cho học sinh, sinh viên; thành lập được 3.932 Câu lạc bộ ngoại ngữ với sự tham 

gia của 205.185 học sinh, sinh viên. 

2. Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” 

                                                 
33 Tỉnh đoàn Sơn La với hoạt động “Trao sách, trao yêu thương”; Tỉnh đoàn Điện Biên với chương trình “Bổ trợ 

kiến thức miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn”; Thành đoàn Hà Nội với mô hình “Áo Xanh sư phạm tới 

trường”; Tỉnh đoàn Sóc Trăng với mô hình “Gian hàng Dụng cụ học tập 0 đồng”; Tỉnh đoàn Đồng Tháp chỉ đạo 

thực hiện mô hình “Heo đất tình bạn”. 
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2.1. Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp” 

được các cấp bộ Đoàn tổ chức với nhiều giải pháp cụ thể, sát với nhu cầu thực tiễn 

của đoàn viên, thanh niên khu vực trường học. Đoàn Thanh niên các trường đại học, 

học viện, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với các cơ quan chức năng, 

các chuyên gia về lĩnh vực nghề nghiệp tổ chức 8.483 hoạt động tư vấn, hướng 

nghiệp, thu hút sự tham gia của 2.078.370 học sinh, sinh viên.  

2.2. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tích cực tăng cường phối hợp với 

các đơn vị chuyên môn tổ chức các hoạt động “Ngày hội việc làm”, “Ngày tuyển 

dụng”, “Tọa đàm sinh viên và nhà tuyển dụng” cùng các hoạt động khởi nghiệp, 

sáng tạo trong sinh viên. Đoàn các cấp tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động 

“Ngày hội việc làm”, “Ngày tuyển dụng”, “Tọa đàm sinh viên và nhà tuyển 

dụng” cùng các hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo trong sinh viên, tổ chức “Sàn 

giao dịch việc làm”, “Ngày hội hướng nghiệp, dạy nghề”; tổ chức hội chợ việc 

làm; phối hợp triển khai chương trình tập sự tại các cơ quan, doanh nghiệp; liên 

tục cập nhật, cung cấp thông tin thị trường lao động, giới thiệu việc làm thêm và 

việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi ra trường34. Công tác thực tập, kiến tập, 

giới thiệu việc làm cho sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương 

được các cấp bộ đoàn trường học quan tâm triển khai. Năm học 2021 - 2022 có 

1.087 Ngày hội việc làm được tổ chức trên cả nước với tự tham gia của 540.775 

học sinh, sinh viên tham gia.  

2.3. Đoàn các trường đã tích cực triển khai các nội dung trong Đề án “Hỗ trợ 

học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, trang bị, tập huấn các kiến thức, kỹ 

năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại nhà trường. 

Số lượng dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên tham gia các cuộc thi ngày càng 

nhiều, chất lượng ngày càng cao. Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Khoa học và 

Công nghệ tổ chức Cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp công nghệ tài chính Finnovation 

2022 thu hút sự tham gia của gần 200 dự án trên toàn quốc. 

2.4. Các cấp bộ đoàn trường học đã tăng cường kết nối, giới thiệu học sinh, 

sinh viên tham gia các môi trường hỗ trợ khởi nghiệp; thành lập, duy trì các câu 

lạc bộ khởi nghiệp, từ đó tạo thêm nhiều cơ hội cho học sinh, sinh viên ứng dụng 

khoa học công nghệ, nắm bắt và tận dụng được lợi thế của cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0. Chủ động đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các cuộc thi, chương 

trình tìm kiếm ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên; liên kết 

với mạng lưới cựu sinh viên Nhà trường, các quỹ đầu tư mạo hiểm và các doanh 

nghiệp để vận động nguồn lực, tìm kiếm và kết nối các nhà đầu tư để hỗ trợ học 

                                                 
34 Thành đoàn Đà Nẵng với Tập huấn bootcamp đào tạo khởi nghiệp; Tỉnh đoàn Bến Tre với mô hình “Gen Z chọn 

nghề”… 
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sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp 

phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp35. 

3. Chương trình “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ 

năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” 

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động đồng 

hành với thanh niên trong rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống được 

tổ chức với nhiều hình thức phù hợp đã thu hút được sự theo dõi của học sinh, 

sinh viên qua internet, mạng xã hội; các cấp bộ Đoàn trường học xây dựng các 

sân chơi tương tác trực tuyến, thiết kế các biểu đồ, tranh ảnh, đồ họa thông tin, đồ 

họa chuyển động, phim ngắn… để hướng dẫn các kỹ năng cơ bản như: kỹ năng 

thuyết trình trực tuyến, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng 

chăm sóc sức khoẻ bản thân... Các cấp bộ Đoàn, Hội đã phối hợp tổ chức 6.054 

hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, thu hút 1.474.515 lượt thanh thiếu 

nhi tham gia.  

3.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục về giới tính, giáo dục sức khỏe sinh 

sản; giáo dục kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho gia đình và cho cộng đồng; tuyên 

truyền phòng chống HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm; bài trừ tệ nạn xã hội, 

tuyên truyền về tác hại của bia, rượu, thuốc lá, ma túy và các chất kích thích; 

phòng tránh xâm hại tình dục; chống mê tín dị đoan, các ấn phẩm phản động, đồi 

trụy, kích động bạo lực trong học sinh, sinh viên... thông qua các hoạt động ngoại 

khóa, lồng ghép trong các tiết giáo dục công dân. Đoàn các trường phối hợp với 

nhà trường duy trì bộ phận tư vấn học đường thường trực tại các trường; trợ lý 

thanh niên được tập huấn, trang bị kỹ năng nhằm kịp thời tư vấn, hỗ trợ cho học 

sinh tại đơn vị36. Kết quả, trong năm học, có 7.659 hoạt động tư vấn tâm lý, sức 

khỏe sinh sản được tổ chức, đã tư vấn cho 1.375.286 học sinh, sinh viên. 

3.2. Hoạt động thể dục, thể thao tiếp tục được duy trì với nhiều hình thức 

đa dạng, phong phú: Ngày hội thanh niên khỏe, Hội thao, giải thi đấu từng môn 

(bóng bàn, bóng đá, cầu lông, bơi lội, bóng chuyền,...). Các hoạt động thể dục, thể 

thao có quy mô cấp tỉnh, cấp trường thường xuyên được tổ chức đã tạo điều kiện 

cho học sinh, sinh viên, giáo viên trẻ giao lưu, rèn luyện sức khỏe, phát triển phong 

trào. Vận động mỗi đoàn viên, thanh niên trong trường học luyện tập thường 

xuyên 01 môn thể thao; tham gia chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” 

gắn với cuộc vận động “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”; xây dựng, 

                                                 
35 Năm học 2021 - 2022 có 1.106 hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với tổng số 165.251 đoàn viên, sinh 

viên được hỗ trợ. 
36 Tỉnh đoàn Bến Tre thực hiện chiến dịch chống bắt nạt người LGBT; Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc thực hiện Hành trình 

“Tuổi trẻ ơi, bạn nghĩ gì”; Tỉnh đoàn Quảng Nam thành lập Câu lạc bộ “Nữ sinh - Con đường sáng”. 



19 
 

 
 

củng cố và phát huy các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích, năng khiếu thể dục thể 

thao của học sinh, sinh viên37. Trong năm học, có 9.604 hội thi, hội diễn, liên hoan 

văn hóa, văn nghệ thu hút 1.530.526 lượt học sinh, sinh viên tham gia; có 9.289 

hội thi, hoạt động thể dục, thể thao được tổ chức với 1.490.286 tham gia.  

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC 

CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

1. Trong năm học, công tác quốc tế thanh niên tiếp tục được các cấp bộ 

Đoàn quan tâm đẩy mạnh với việc tăng cường thông tin về Cộng đồng ASEAN, 

Cộng đồng kinh tế ASEAN, các cam kết thương mại của Việt Nam trong các hiệp 

định thương mại song phương, đa phương, đặc biệt trong WTO,... Năm học  

2021 - 2022, có 3.719 hoạt động tuyên truyền học sinh, sinh viên hội nhập quốc 

tế được các cấp bộ Đoàn trường học triển khai với sự tham gia của 1.065.699  

học sinh, sinh viên. 

2. Các cơ sở Đoàn đã chủ động sử dụng các trang thông tin điện tử tại đơn 

vị để truyền thông cách thức học tốt tiếng Anh và chia sẻ những tài liệu học ngoại 

ngữ hay đến đoàn viên thanh niên; phối hợp với các Trung tâm Anh ngữ để đánh 

giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên38. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, trang 

bị kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sử dụng 

hiệu quả mạng xã hội trong tuyên truyền các nội dung về cộng đồng ASEAN; tổ 

chức các hoạt động, sân chơi, hội thi, duy trì và phát huy các câu lạc bộ ngoại ngữ. 

Tổ chức tuyên truyền các hoạt động nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh 

niên, giúp thanh niên có thêm bản lĩnh, tự tin hội nhập thông qua duy trì các câu 

lạc bộ ngoại ngữ; tổ chức các sân chơi giao lưu, tìm hiểu văn hóa các nước  

Châu Á; các buổi nghe thời sự chuyên đề, tuyên truyền về hội nhập quốc tế; các 

cuộc thi, hội thi Olympic tiếng Anh; tọa đàm nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ 

năng giao tiếp tiếng Anh. Đoàn các cấp thường xuyên tổ chức các sân chơi, hội 

thi, diễn đàn, hội thảo nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng hội nhập; tổ chức các 

hoạt động giao lưu, gặp gỡ với sinh viên nước ngoài đang học tập tại Việt Nam 

qua đó tuyên truyền, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế39.  

Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ vật phẩm cho lưu học sinh các nước đang 

học tập tại Việt Nam phòng, chống COVID-19 được các cấp bộ Đoàn trường học 

triển khai thực hiện, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị giữa sinh 

viên Việt Nam với sinh viên các nước trong khu vực và trên thế giới. Nhân dịp 

                                                 
37 Tỉnh đoàn Quảng Nam triển khai Phong trào “Hành trình 7 ngày – rèn luyện thể thao - nâng cao đề kháng”. 
38 Tỉnh đoàn Phú Thọ thành lập Câu lạc bộ “My English”; Tỉnh đoàn An Giang triển khai mô hình “English 

Community”; Tỉnh đoàn Bắc Kạn chỉ đạo thực hiện mô hình “Hội thi Hùng biện tiếng Anh”. 
39 Thành đoàn Hải phòng với Chương trình “Homestay” kết nối cựu quân nhân tình nguyện người Hải Phòng từng 

chiến đấu tại Lào với lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường Đại học trên địa bàn thành phố. 
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Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay, Đoàn Thanh niên các cơ sở đào 

tạo có du học sinh Lào, Campuchia tổ chức chúc tết, tặng quà cho lưu học sinh, 

sinh viên Lào, Campuchia, đồng bào dân tộc Khmer, dân tộc Chăm sinh sống, học 

tập trong Nhà trường.  

V. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN VỮNG MẠNH, ĐOÀN THAM 

GIA XÂY DỰNG ĐẢNG 

1. Công tác đoàn viên 

Chương trình rèn luyện đoàn viên tiếp tục được các cấp bộ Đoàn khối 

trường học đổi mới hình thức triển khai thực hiện, trong đó tập trung vào việc ứng 

dụng CNTT, tăng cường định hướng nội dung đăng ký gắn với đặc thù học tập 

của đoàn viên. Các cơ sở Đoàn trường học tích cực vận động đoàn viên tham gia 

sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú. Công tác quản lý đoàn viên được thực hiện nghiêm 

túc, đúng quy trình, hầu hết các đơn vị đều ứng dụng CNTT trong thực hiện quản 

lý đoàn viên; các cấp bộ Đoàn trường học tích cực tham gia cập nhật thông tin dữ 

liệu đoàn viên thông qua ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Đồng thời, các cấp bộ 

Đoàn tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên mới kết nạp thông qua việc thực 

hiện nghiêm túc quy trình, tiêu chuẩn giới thiệu thanh niên ưu tú, bồi dưỡng cảm 

tình Đoàn, nâng cao ý thức chính trị, tính tiên phong, gương mẫu của người đoàn 

viên40. Bên cạnh đó, nhiều Đoàn trường tích cực, chủ động thực hiện chủ trương 

“1+1”, mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 01 thanh niên tham gia Đoàn, Hội; 

chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên mới trong trường THPT,  

TTGDNN-GDTX. 

Công tác giới thiệu đoàn viên tham gia sinh hoạt hè tại địa phương đã được 

cấp bộ Đoàn tích cực chỉ đạo các trường thực hiện. Nhiều đơn vị đã tổ chức Ngày 

hội tiếp nhận, bàn giao đoàn viên về sinh hoạt tại địa phương trang trọng, ý nghĩa. 

2. Công tác củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn 

Thực hiện chủ đề công tác năm của Đoàn, đa số các cơ sở Đoàn trường học 

đều xác định giải pháp cụ thể nhằm củng cố hoạt động cơ sở Đoàn chưa mạnh, 

quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trong điều kiện học tín chỉ. Bên 

cạnh đó, các Đoàn các cấp tiếp tục tập trung cho công tác thành lập tổ chức Đoàn 

tại các trường THPT ngoài công lập, trường có yếu tố nước ngoài, mời gọi các 

đơn vị chưa thành lập được tổ chức Đoàn tham gia.  

Các cấp bộ Đoàn trường học đã thực hiện khá hiệu quả việc tổ chức sinh 

hoạt theo chủ đề, chủ điểm do Đoàn cấp trên hướng dẫn và chỉ đạo triển khai; 

định hướng các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin đối 

                                                 
40 Năm học 2021 - 2022 có 98.801 chi đoàn với tổng số 3.376.619 đoàn viên. 
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với việc sinh hoạt chi đoàn trực tuyến trong tình hình dịch bệnh COVID-19, đảm 

bảo chuyển tải các nội dung sinh hoạt theo chỉ đạo chung. Các cấp bộ Đoàn chủ 

động tổ chức xây dựng các mô hình “Xây dựng Chi đoàn mạnh”,“Chi đoàn chủ 

động công tác”, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động của chi đoàn 

gắn với việc giải quyết những vấn đề của đoàn viên, tổ chức đa dạng dưới các 

hình thức sinh hoạt theo đội, nhóm, CLB sở thích trong học sinh, sinh viên; quan 

tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trong điều kiện các trường Đại học, 

Cao đẳng hiện nay đang thực hiện quy chế học tín chỉ. Tích cực vận động đoàn 

viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú, cùng đoàn viên tại địa phương tham 

gia các hoạt động, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Công tác phối hợp, liên kết giữa các chi đoàn để tổ chức hoạt động, thu hút 

đoàn viên tham gia ngày càng được quan tâm thực hiện. Chất lượng sinh hoạt chi 

đoàn từng bước nâng cao. Các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai Hướng dẫn xây 

dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động” giai đoạn 2018 - 2022. 

3. Công tác cán bộ đoàn 

Công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cán bộ đoàn trường học 

được coi trọng, tập trung thực hiện các nội dung của Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ Đoàn, Hội, Đội giai đoạn 2018 - 2022. Các cấp bộ đoàn trường học đã quan 

tâm tổ chức các lớp tập huấn theo phương thức xác định rõ nội dung, phân cấp tập 

huấn, khảo sát nhu cầu của cán bộ Đoàn trường học các cấp. Công tác đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp vụ luôn được quan tâm triển khai, năm học 2021 - 2022 có 

75.925 cán bộ Đoàn được đào tạo. Tiếp tục triển khai có hiệu quả đến các cơ sở 

Đoàn trực thuộc về việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn; Chỉ thị 01-CT/TWĐTN 

về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối cán bộ Đoàn”; tổ chức nhiều 

cuộc thi, hoạt động tuyên dương, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ như: Hội thi 

“Bí thư chi đoàn giỏi”, “Cán bộ đoàn giỏi”, tuyên dương Bí thư chi đoàn giỏi...  

Đoàn các trường đã tích cực trong tham mưu lãnh đạo nhà trường thực hiện 

Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách 

với cán bộ Đoàn, Hội trong trường học; Quy chế cán bộ Đoàn ban hành kèm theo 

Quyết định số 289 ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Phối hợp 

với ngành giáo dục thực hiện đúng yêu cầu về số lượng, cơ chế, chính sách, quyền 

lợi đối với cán bộ đoàn Đoàn tại các cơ sở giáo dục. Thực hiện việc kiểm điểm, 

đánh giá, xếp loại đối với cán bộ Đoàn nghiêm túc, theo tiêu chí, bằng sản phẩm 

cụ thể, công khai kết quả đánh giá. Tiếp tục triển khai việc rèn luyện tác phong, 

thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn, nêu cao tính trách nhiệm của cán bộ 

Đoàn trong việc rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác. Quán triệt thực 
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hiện nghiêm túc “Những điều nên làm” và “Những điều không nên làm” trong cán 

bộ Đoàn,... 

4. Đoàn tham gia xây dựng Đảng 

Các cấp bộ Đoàn chủ động tham mưu, làm việc với cấp ủy, chi bộ cơ sở 

trong tháo gỡ những trường hợp đoàn viên ưu tú chưa được kết nạp. Bên cạnh đó 

công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng tiếp tục được cấp bộ Đoàn coi 

là nhiệm vụ chính trị quan trọng, hàng đầu. 

Đoàn các cấp đã tích cực triển khai cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu 

trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, đưa nội dung về công tác phát 

triển Đảng thành nội dung quan trọng trong đánh giá, phân loại tổ chức đoàn. Năm 

học 2021 - 2022, Đoàn trường học đã giới thiệu 54.522 đoàn viên ưu tú cho Đảng 

xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 

5. Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

với Hội Sinh viên Việt Nam 

Với vai trò nòng cốt chính trị, các cơ sở Đoàn đã phối hợp với Hội Sinh 

viên triển khai thực hiện chủ đề công tác năm học hiệu quả. Nhiều hoạt động sáng 

tạo, sân chơi học thuật được tổ chức, thu hút đông đảo Hội viên, sinh viên. Công 

tác cán bộ Hội được Đoàn thanh niên các cấp chú trọng. Tổ chức Đoàn phân công 

cán bộ phụ trách công tác Hội đảm bảo tiêu chuẩn chung và yêu cầu thực tiễn của 

tổ chức Hội ở từng địa phương, đơn vị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn 

kiêm nhiệm chức danh cán bộ Hội và cán bộ Hội chuyên trách được thực hiện bài 

bản, hiệu quả. Ban Thường vụ Đoàn các cấp thường xuyên làm việc với Ban Thư 

ký Hội Sinh viên để kịp thời định hướng nội dung trong công tác Hội và phong 

trào sinh viên của năm học, tạo mọi điều kiện về nguồn lực cho Hội Sinh viên, 

từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, đặc biệt trong việc tổ 

chức các hoạt động, chương trình hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước 

như: ngày kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên 

Việt Nam;... 

Định kỳ, Ban Thường vụ Đoàn các cấp thường xuyên tham mưu với Đảng 

ủy, Ban giám hiệu nhà trường hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn lực 

cho các hoạt động của Hội Sinh viên. Các cấp bộ đoàn phối hợp với các cấp bộ 

Hội tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ làm 

công tác Hội; giới thiệu cán bộ Đoàn tham gia các chức danh chủ chốt của Hội. 

Bên cạnh đó, Đoàn các cấp thường xuyên quan tâm nhằm phát huy vai trò của tổ 

chức Hội trong việc giới thiệu hội viên ưu tú cho Đoàn xem xét kết nạp. Công tác 

tuyên truyền cùng hệ thống giải pháp tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, phấn 
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đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” có chuyển biến tích cực, chất lượng Sinh viên 

5 tốt các cấp được nâng cao. 

Công tác tuyên truyền tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, phấn đấu đạt 

danh hiệu Sinh viên 5 tốt có chuyển biến tích cực, chất lượng Sinh viên 5 tốt các 

cấp được nâng cao. 

6. Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn 

Công tác tổ chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra theo chuyên đề, đột xuất với 

các nội dung: Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh (sửa đổi, bổ sung), việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chỉ thị  

42-CT/TW, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng; thực hiện 

giám sát việc chấp hành Điều lệ Đoàn, các chủ trương, nghị quyết của Trung ương 

Đoàn, thực hiện các chương trình, đề án của nhiệm kỳ, công tác cán bộ Đoàn, 

công trình thanh niên được quan tâm triển khai.  

Năm học 2021 - 2022, các cấp bộ Đoàn tổ chức kiểm tra công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên thông qua hình thức trực tuyến kết hợp trực tuyến để linh 

hoạt đảm bảo công tác phòng chống chống dịch bệnh COVID-19. 

VI. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU NĂM HỌC 

Căn cứ kết quả đánh giá của 67/67 đơn vị41, kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 

học 2021 - 2022, cụ thể như sau: 

Chỉ tiêu 1: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và 80% 

thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 04 bài học lý luận chính trị. 

Kết quả đạt được: 3.288.863/3.376.619, đạt 97,4%42 cán bộ Đoàn, đoàn 

viên và 2.369.920/2.710.914, đạt 87,42% thanh niên được tuyên truyền về Nghị 

quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng và 04 bài học lý luận chính trị. 

Chỉ tiêu 2: 100% Đoàn các trường có ít nhất 01 công trình thanh niên chào 

mừng Đại hội Đoàn của đơn vị. 

                                                 
41 Năm học 2021 - 2022 cả nước có: 2.937 Đoàn trường THPT, TTGDTX; 216 Đoàn trường Đại học, Học viện, 

Cao đẳng thuộc Bộ GD&ĐT; 405 Đoàn trường Đại học, Cao đẳng thuộc Bộ LĐTB&XH, 157 Đoàn trường Trung 

cấp. 
42 Các đơn vị không đạt chỉ tiêu 100% cán bộ Đoàn được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 04 bài học lý luận chính trị gồm: Hà Giang (99%), 

Vĩnh Phúc (89%), Phú Thọ (99%), Bình Định (94%), Đăk Đăk (70%), Trà Vinh (72%). 

Các đơn vị không đạt chỉ tiêu 100% đoàn viên được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 04 bài học lý luận chính trị gồm: Quảng Ninh (94%), 

Hà Giang (92%), Vĩnh Phúc (61%), Bắc Giang (99%), Phú Thọ (91%), Hà Nội (90%), Hải Dương (97%), Hưng 

Yên (97%), Ninh Bình (96%), Nghệ An (98%), Quảng Nam (90%), Bình Định (94%), Đắk Lắk (97%), Gia Lai 

(86%), Bà Rịa – Vũng Tàu (86%), Trà Vinh (88%), Kiên Giang (98%), Đoàn khối Cơ quan TW (86%). 



24 
 

 
 

Kết quả đạt được: 3.690/3.715 Đoàn các trường có ít nhất 01 công trình thanh 

niên chào mừng Đại hội Đoàn của đơn vị, đạt 99,33%43 

Chỉ tiêu 3: 100% tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức ít nhất 01 giải pháp 

phát huy Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương44; tổ chức ít nhất 01 hoạt động cấp tỉnh dành 

riêng cho khối giáo viên, giảng viên trẻ. 

Kết quả đạt được: 62/67 tỉnh, thành đoàn trực thuộc tổ chức ít nhất 01 giải 

pháp phát huy Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương, đạt 92,53%45; 60/67 tỉnh, thành đoàn 

trực thuộc tổ chức ít nhất 01 hoạt động cấp tỉnh dành riêng cho khối giáo viên, giảng 

viên trẻ, đạt 89,55%46. 

Chỉ tiêu 4: 100% Đoàn trường THPT, TTGDNN-GDTX tổ chức diễn đàn                       

“Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”. 

Kết quả đạt được: 2.931/2.937 Đoàn trường THPT, TTGDNN-GDTX tổ 

chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”, đạt 

99,80%47. 

Chỉ tiêu 5: Mỗi tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có ít nhất 20% đoàn viên, 

thanh niên trường học đề xuất ý tưởng, sáng kiến. 

Kết quả đạt được: Có 54/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có ít nhất 

20% đoàn viên, thanh niên trường học đề xuất ý tưởng, sáng kiến 48. 

Chỉ tiêu 6: 100% tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức ít nhất 02 hoạt 

động thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp dành riêng cho học sinh, sinh viên49. 

Kết quả đạt được: 63/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức ít nhất 02 

hoạt động thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp dành riêng cho học sinh, sinh viên, đạt 

94,03%50. 

Chỉ tiêu 7: 100% Đoàn thanh niên các học viện, trường đại học, cao đẳng, các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp hệ Trung cấp tổ chức chiến dịch sinh viên tình nguyện 

“Mùa hè xanh” năm 2022; 100% Đoàn cấp huyện có ít nhất 01 đội hình tình nguyện 

“Hoa phượng đỏ” năm 2022. 

                                                 
43 Các đơn vị không đạt chỉ tiêu gồm: Quảng Trị (89%), Quảng Ngãi (98%), Bình Định (90%), TP. Hồ Chí Minh 

(85%), Bà Rịa – Vũng Tàu (89%), Bạc Liêu (94%),  
44 Không tính việc tổ chức tuyên dương, khen thưởng. 
45 Các đơn vị không có giải pháp phát huy Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương gồm: Hà Giang, Yên Bái, Phú Yên, 

Quảng Nam, Đăk Nông, Tây Ninh. 
46 Các đơn vị không có hoạt động cấp tỉnh dành riêng cho khối giáo viên, giảng viên trẻ: Yên Bái, Thừa Thiên – 

Huế, Quảng Nam, Đăk Nông, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Trà Vinh 
47 Đơn vị không đạt chỉ tiêu: Bà Rịa – Vũng Tàu (79%). 
48 Các đơn vị không đạt chỉ tiêu gồm: Sơn La (4%), Tuyên Quang (5%), Hà Giang (12%), Cao Bằng (10%), Vĩnh 

Phúc (18%), Hà Nam (11%), Ninh Bình (15%), Nghệ An (11%), Đà Nẵng (17%), Ninh Thuận (6%), Bình Thuận 

(3%), Bình Dương (5%), Tây Ninh (17%),  
49 Không tính việc tham gia các cuộc thi, hội thi, diễn đàn do Trung ương tổ chức. 
50 Các tỉnh không đạt chỉ tiêu gồm: Yên Bái (1), Bình Phước (1), Tây Ninh (1) 
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Kết quả đạt được:  

+ 616/621 Đoàn Học viện, trường Đại học, Cao đẳng tổ chức chiến dịch 

sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi” năm 2022, đạt 

99,19%51. 

+ 155/157 Đoàn trường Trung cấp có tổ chức hoạt động trong Chiến dịch 

Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022, đạt 98,73%52. 

+ 781/782 Đoàn cấp huyện có ít nhất 01 đội hình chiến dịch tình nguyện 

“Hoa phượng đỏ” năm 2022, đạt 99%53. 

Chỉ tiêu 8: 100% Đoàn trường THPT, TTGDNN-GDTX tổ chức hoạt động 

tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh. 

Kết quả đạt được: 2.937/2.937 đoàn trường THPT, TTGDNN-GDTX tổ 

chức, đạt 100%. 

Chỉ tiêu 9: Vận động ít nhất 200 tỷ đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên54. 

Kết quả đạt được: Vận động 95 tỷ 218 triệu đồng, đạt 31% 

Chỉ tiêu 10: 100% Đoàn cấp trường tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn 

trường học, tập huấn công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp cho cán bộ Đoàn khu vực 

trường học. 

Kết quả đạt được: Đã có 3.707/3.715 Đoàn cấp trường tổ chức tập huấn 

nghiệp vụ công tác Đoàn trường học, tập huấn công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp cho 

cán bộ Đoàn khu vực trường học, đạt 99,78%55 

Chỉ tiêu 11: Giới thiệu ít nhất 100.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng; ít nhất 

40.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Kết quả đạt được: Giới thiệu được 54.522/100.000 đoàn viên ưu tú cho 

Đảng, đạt 54,52% và 18.251/40.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng 

Cộng sản Việt Nam, đạt 45,62%. 

VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Trong năm học 2021 - 2022, các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai thực 

hiện có hiệu quả, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ Kế hoạch đặt ra. Các Cuộc vận động 

lớn và các phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn được triển khai 

đồng bộ với nhiều cách làm sáng tạo. 

                                                 
51 Đơn vị không đạt chỉ tiêu: Hà Nội (92%). 
52 Đơn vị không đạt chỉ tiêu: Hà Nội (86%). 
53 Đơn vị không đạt chỉ tiêu: Kon Tum (92%) 
54 Không bao gồm học bổng do Nhà trường cấp cho học sinh, sinh viên từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc từ các 

quỹ học bổng của các tổ chức, cá nhân khác. 
55 Các đơn vị không đạt chỉ tiêu gồm: Hòa Bình (93%), Phú Thọ (94%),  
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- Công tác chỉ đạo từ Trung ương xuống cơ sở thông suốt, thông tin liên 

tục, kịp thời, đảm bảo các chương trình, hoạt động được tổ chức thường xuyên, 

hiệu quả. 

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều nét mới. Các cấp bộ Đoàn thể 

hiện tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm, có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong 

học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng.  

- Công tác giáo dục truyền thống được triển khai tốt, hiệu quả, có tính lan tỏa, 

tác động sâu rộng trong xã hội, khẳng định được vai trò của tổ chức. Hoạt động kỷ 

niệm 72 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam được 

các cấp bộ Đoàn đầu tư triển khai với khí thế sôi nổi, tạo thành đợt sinh hoạt chính 

trị quan trọng, ý nghĩa của tuổi trẻ cả nước.  

- Các phong trào hoạt động cách mạng như: Phong trào “Thanh niên tình 

nguyện”, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” tiếp tục có nhiều chuyển biến, đổi mới, tập 

trung vào những vấn đề thanh niên quan tâm với các hoạt động tham gia phòng chống 

dịch bệnh COVID-19, tham gia phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện mới; triển 

khai nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó 

với biến đổi khí hậu, hướng về biển đảo của Tổ quốc... thu hút đông đảo đoàn viên, 

thanh niên tham gia, huy động được nguồn lực lớn trong xã hội. 

- Nội dung hoạt động của Đoàn trường học thường xuyên được đổi mới, phù 

hợp với tâm lý, thị hiếu nên đã thu hút được đông đảo học sinh, sinh viên, giáo viên, 

giảng viên trẻ tham gia, đặc biệt trong việc triển khai các chương trình Đồng hành 

với thanh niên với nhiều nội dung có sự phát triển vượt trội so với năm học   

2020 - 2021. Thông qua các phong trào, vai trò, trách nhiệm, tính xung kích, chủ 

động, sáng tạo và hiệu quả trong hoạt động của Đoàn được thể hiện rõ hơn. Hầu hết 

các cơ sở Đoàn chủ động, tích cực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, ứng 

dụng phần mềm điện thoại di động vào các chương trình, hoạt động của đơn vị, tổ 

chức các hoạt động dưới dạng trực tuyến và sử dụng mạng xã hội để lan toả phù hợp 

đặc biệt trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. 

- Công tác hỗ trợ, chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, thanh niên 

trường học được các cấp bộ Đoàn quan tâm, chú trọng tổ chức thường xuyên với 

nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực; công tác phối hợp với ngành Giáo dục và Đào 

tạo, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội được triển khai thống nhất, bài bản, 

bám sát chương trình đề ra. 
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2. Tồn tại, hạn chế  

- Đa số các chỉ tiêu xác lập trong Chương trình công tác năm học đều  

chưa đạt. 

- Các hoạt động triển khai còn nhiều khó khăn đối với một số đơn vị đặc 

thù. Một số đơn vị còn chưa chủ động trong việc điều chỉnh hoạt động của đơn vị 

để phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19. 

- Việc nắm bắt tình hình về những vấn đề mới liên quan trực tiếp đến đời 

sống, học tập của học sinh, sinh viên tại một số đơn vị còn chưa kịp thời, chưa sát 

với thực tế, đặc biệt là trong thời gian học sinh, sinh viên được triển khai học  

trực tuyến. 

- Triển khai một số nội dung được xác lập trong Chương trình công tác năm 

học còn chậm, chưa đạt yêu cầu: Công tác hỗ trợ, phát huy Sinh viên 5 tốt sau 

tuyên dương chưa đạt hiệu quả, số lượng hoạt động còn hạn chế, phần lớn các giải 

pháp chưa đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên đạt danh hiệu; việc 

triển khai phát triển mô hình Câu lạc bộ Lý luận trẻ trong nhà trường chưa đạt yêu 

cầu đề ra. 

- Một số nội dung được xác lập trong Chương trình công tác năm học chưa 

được tổ chức, triển khai: Tổ chức sân chơi “Bay lên Việt Nam” trong đối tượng 

học sinh THPT nhằm nuôi dưỡng lý tưởng, khát vọng phát triển đất nước phồn 

vinh, hạnh phúc; tổ chức Hội thi “Giáo viên, giảng viên trẻ giỏi các môn Lý luận 

chính trị năm 2022” trong đối tượng Giáo viên, giảng viên trẻ; Phát huy vai trò 

của đội ngũ văn nghệ sỹ, người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trong xã hội tham 

gia các hoạt động của tổ chức Đoàn; thành lập và phát triển các câu lạc bộ, tổ chức 

cuộc thi, ngày hội, sinh hoạt đội, nhóm về công nghệ số, chuyển đổi số; tổ chức 

các chương trình, diễn đàn… thực hành công nghệ số trong đoàn viên, thanh niên 

trường học... 

-  Việc tổ chức các hoạt động của phong trào “Thanh niên tình nguyện” gặp 

nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động phải 

chuyển đổi phương thức triển khai. Việc triển khai hoạt động tình nguyện theo 

từng địa bàn trong thời gian dài chưa phổ biến. Giải pháp quản lý và ghi nhận các 

hoạt động tình nguyện cho đoàn viên, học sinh, sinh viên chỉ mới được triển khai 

ở một số đơn vị. 

- Một số cơ sở Đoàn chưa quan tâm đến việc triển khai các hoạt động 

chương trình Đồng hành với thanh niên. Việc tư vấn, hỗ trợ các ý tưởng sáng kiến 

của thanh niên đi vào thực tế của các cấp bộ Đoàn còn hạn chế, các hoạt động giáo  
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dục kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi chưa được triển khai rộng khắp, 

mới chỉ tập trung tại các thành phố lớn, địa phương có kinh tế - xã hội phát triển. 

 - Kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn trường học của một số cán 

bộ Đoàn trường học chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc. 

- Việc triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường số lượng và chất 

lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng và kết nạp đảng từ đoàn viên ưu tú 

tại nhiều đơn vị còn hạn chế. 

- Công tác tham mưu thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ, chính sách với cán bộ Đoàn, Hội trong trường học ở 

một số nơi chưa tốt.  
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