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Số:   192 CV/ĐTN 
“Về việc triển khai học tập, nghiên cứu 

 các bài học lý luận chính trị trên Cổng thông 

tin lý luận chính trị Trung ương Đoàn 

“http://hoclyluan.doanthanhnien.vn/”” 

            ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày  03 tháng 11 năm 2020 

 
 

 

Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 
 

 

Thực hiện Công văn số 1339 CV/TĐTN-BTG, ngày 16/10/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh “V/v  đôn đốc tình hình triển khai học tập các bài 

lý luận chính trị dành cho đoàn viên”; 

Căn cứ Kế hoạch số 93 KH/ĐTN, ngày 20/7/2020 của Ban Thường vụ Đoàn 

khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh “Về việc triển khai học tập các bài học lý 

luận chính trị dành cho đoàn viên”; 

Nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên và thanh niên (gọi 

chung là đoàn viên thanh niên) nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về 

chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta 

hiện nay, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, 

phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác. 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc (kể cả Đoàn trường) thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phát động rộng rãi trong đoàn viên thanh niên tích cực 

tham gia, học tập nghiên cứu thường xuyên các bài học lý luận chính trị trên 

Cổng thông tin lý luận chính trị Trung ương Đoàn thông qua địa chỉ: 

http://hoclyluan.doanthanhnien.vn. 

2. Giao cho các đồng chí là Bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc chịu trách 

nhiệm triển khai, đôn đốc, hướng dẫn và cung cấp các tài khoản cho đoàn viên 

thanh niên trong đơn vị mình học tập. Đảm bảo tất cả đoàn viên trong đơn vị 

được tham gia, học tập chậm nhất đến hết ngày 20/11/2020. 

Lưu ý: Tài khoản của đoàn viên thanh niên được Văn phòng đoàn khối 

khởi tạo và quản lý. Tài khoản có thể đăng nhập theo 02 cách “Từ địa chỉ Email 

hoặc Username”; Mật khẩu lần đầu đăng nhập được hệ thống mặc định 

“Tncs@2603” (Có gửi kèm hướng dẫn và danh sách tài khoản).   

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn vướng mắc các đơn vị 

liên hệ về Văn phòng Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp, SĐT: 

http://hoclyluan.doanthanhnien.vn/
http://hoclyluan.doanthanhnien.vn/


2 

02943.867.884.  Kết quả triển khai báo cáo lồng ghép vào báo cáo công tác đoàn 

đoàn hằng tháng của đơn vị. 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc quan tâm, tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT Tỉnh đoàn (b/c); 

- Đ/c Nguyễn Văn Tám, Bí thư  ĐUK (b/c); 

- Thường trực Tỉnh đoàn (b/c); 

- Thường trực Đảng ủy Khối (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (b/c); 

- Như kính gửi; 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân        

 


