
TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

*** 

Số:  201 CV/ĐTN 
“Về việc cập nhật số liệu đoàn viên vào  

phần mềm quản lý đoàn viên của Đoàn khối” 

            ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày  25  tháng 12 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Các cơ sở đoàn trực thuộc 

 

 Để kịp thời theo dõi, đánh giá tình hình biến động đoàn viên thanh niên 

của các cơ sở đoàn trực thuộc qua từng năm. Từ đó có cơ sở thống kê, đánh giá,  

phân bổ chỉ tiêu cho phù hợp đối với từng đơn vị. 

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

cơ sở đoàn trực thuộc tiến hành rà soát số liệu đoàn viên thanh niên hiện tại 

trong chi đoàn (chỉ tính đoàn viên đang tham gia sinh hoạt chi đoàn, kể cả đảng 

viên trẻ còn trong độ tuổi sinh hoạt đoàn) để cập nhật vào phần mềm quản lý 

đoàn viên qua địa chỉ: http://qldv.doankhoitravinh.vn/ (tài khoản và mật khẩu 

Đoàn khối đã cấp cho từng đơn vị). 

 - Lưu ý một số nội dung sau: 

 + Khi cập nhật mới hoặc chỉnh sửa thông tin đoàn viên cần cập nhật đầy 

đủ các thông tin cần thiết và chính xác như: Họ và tên, Ngày sinh, Giới tính, Số 

CMND, Dân tộc, Tôn giáo, Nơi ở hiện nay, Trình độ học vấn, Trình độ chính trị, 

Trình độ chuyên môn, Đơn vị công tác, Chi đoàn quản lý, Ngày vào Đoàn, Nơi 

kết nạp Đoàn, Số thẻ đoàn, Nơi cấp thẻ, Ngày vào đảng, Ngày chính thức. 

 + Cập nhật đối với những đoàn viên đã chuyển sinh hoạt; trưởng thành 

đoàn; thôi sinh hoạt; xóa tên. 

 - Thời gian cập nhật số liệu đoàn viên vào phần mềm cụ thể như sau:  

 + Đoàn cơ sở hoàn thành trƣớc ngày 30/01/2021. 

 + Chi đoàn cơ sở hoàn thành trƣớc ngày 15/01/2021. 

 Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướn mắc đề nghị các đơn vị liên 

hệ trực tiếp về Thường trực Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh qua số 

điện thoại 0294 3 867.884. Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện. 
 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT Tỉnh đoàn (để b/c); 
- Đ/c Nguyễn Văn Tám, Bí thư ĐU.Khối các  

CQ&DN (để b/c); 

- BGH các Đoàn trường THPT, Trung tâm 

GDTX-HNDN (chỉ đạo); 
- Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Các đ/c BTV ĐK các CQ&DN (nắm); 

- Như kính gửi (t/h) 
- Lưu VP. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 
 

 
 

 

Nguyễn Trọng Nhân 
 

http://qldv.doankhoitravinh.vn/

