
      Kính gửi:    

        - Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thị xã; 

- Ban Thường vụ Thị đoàn; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường; 

- Lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. 

 

Thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020 với chủ đề “Thanh 

niên Thị xã Kỳ Anh sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng” theo Kế hoạch số 93- 

KH/ĐTN ngày 05/6/2020 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Kỳ Anh, nhằm phát 

huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia phát triển kinh 

tế - xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chào mừng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ thị xã Kỳ Anh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra góp phần 

xây dựng quê hương thị xã Kỳ Anh ngày càng giàu mạnh, văn minh.   

Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thị 

xã, UBND các xã, phường, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã, 

Đoàn thanh niên các xã, phường và Đoàn trực thuộc phối hợp tổ chức tốt các hoạt 

động sau:  

1. Phòng Quản lý đô thị và kinh tế, Văn phòng Điều phối Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới thị xã: Phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ và tổ chức 

cho đoàn viên, thanh niên tiếp cận các cơ chế, chính sách; mở các lớp tập huấn 

chuyển giao KHKT cho thanh niên; phối hợp tổ chức các hoạt động ra quân làm 

đường giao thông nông thôn, đô thị, thuỷ lợi nội đồng, hỗ trợ cây xanh trồng tại 

các khu dân cư mẫu, các trục đường chính liên thôn, tổ dân phố, liên xã; xây dựng 

các mô hình kinh tế thanh niên; tổ chức các chương trình khuyến nông, tập huấn 

khởi sự Doanh nghiệp, các chương trình nâng cao kiến thức hội nhập kinh tế quốc 

tế cho thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ nhất là tại các xã nông thôn mới, đô thị văn 

minh; hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế thanh niên có ứng dụng khoa học công 

nghệ. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp tổ chức tư vấn, hướng 

nghiệp và xuất khẩu lao động cho đoàn viên, thanh niên, học sinh; hỗ trợ thực hiện 

các cơ chế chính sách về học nghề, tạo việc làm cho thanh niên, đặc biệt là thanh 
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niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên 

yếu thế, thanh niên hoàn lương, thanh niên các vùng ven biển; phối hợp huy động 

các nguồn lực xây dựng nhà nhân ái, nhà tình nghĩa; phối hợp tổ chức dạy bơi, học 

bơi, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em.  

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp chỉ đạo, tham mưu hỗ trợ kinh 

phí để tổ chức các hoạt động ra quân bảo vệ môi trường, chương trình “Ngày chủ 

nhật xanh”,“Chiến dịch hãy làm sạch biển”; tập huấn kiến thức và kỹ năng tuyên 

truyền bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; 

phối hợp với tổ chức Đoàn các cấp thành lập, hỗ trợ trang thiết bị cho các Hợp tác 

xã, Tổ hợp tác thanh niên bảo vệ môi trường. 

4. Công an thị xã: Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, công an các xã, phường 

thị xã tăng cường phối hợp với Đoàn thanh niên các cấp thành lập các đội TNTN 

đảm bảo ANTT khi có các nhiệm vụ, sự cố đột xuất; khắc phục hậu quả thiên tai, 

phòng cháy, chữa cháy rừng; duy trì phong trào “Thứ bảy tình nguyện”; “Ngày 

chủ nhật xanh”; phối hợp đoàn thanh niên làm tốt công tác đảm bảo ANTT trong 

hoạt động “Tiếp sức mùa thi”; Thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật cho ĐVTN và nhân dân; tập trung tuyên truyền về biển đảo, ATGT, ma 

túy, mại dâm, luật An ninh mạng. 

5. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, các đồn Biên phòng trên địa bàn: Phối hợp tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, sẵn sàng lên đường bảo 

vệ Tổ quốc cho đoàn viên thanh niên; các hoạt động vì biển đảo quê hương, vì biên 

cương Tổ quốc, an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; phối hợp huy 

động lực lượng hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

6. Ngân hàng CSXH thị xã: Phối hợp thành lập, củng cố hoạt động các Tổ 

tiết kiệm và vay vốn trong tổ chức Đoàn, phấn đấu tăng thêm số địa phương có tổ 

TK&VV từ 4 - 6 xã, phường, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên tiếp cận nguồn 

vốn ưu đãi học tập, khởi nghiệp, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo 

an sinh xã hội.  

7. Ban An toàn giao thông thị xã: Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền pháp luật về ATGT, xây dựng, củng cố các Đội tuyên truyền lưu động, 

thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự ATGT. 

8. Phòng văn hóa – thông tin, Trung tâm văn hóa – truyền thông thị xã và các 

cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn: Phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên và 

các ngành liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ đề, mục 

đích, ý nghĩa và các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020. 
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9. Ủy ban nhân dân các xã, phường, Lãnh đạo các cơ quan doanh nghiệp 

đóng trên địa bàn tạo điều kiện, hỗ trợ nguồn lực, kinh phí để tổ chức Đoàn, Hội 

các cấp đảm nhận và thực hiện các công trình, phần việc cụ thể trong Chiến dịch 

Thanh niên tình nguyện hè 2020 phù hợp với tình hình của từng địa phương, đơn 

vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong phong 

trào. 

10. Ban Thường vụ Thị đoàn phối hợp với phòng Nội vụ theo dõi, giám sát, 

đánh giá, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các nội dung phối hợp trong Chiến 

dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 để báo cáo Thường trực Thị uỷ, lãnh đạo 

UBND thị xã 

Đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thị xã, Ban Thường vụ Thị 

đoàn, UBND các xã, phường, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã 

tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thị uỷ;         

- Chủ tịch, PCT UBND Thị xã; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
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