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Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 
                          

 

Căn cứ Công văn số 1752-CV/TĐTN-TCKT, ngày 05/8/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh Đoàn “Về việc sơ kết hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động 

Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018-2022”; 

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

sở đoàn trực thuộc tiến hành báo cáo sơ kết kết quả triển khai, thực hiện Hướng 

dẫn đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 – 2022 

(theo đề cương gửi kèm). 

Báo cáo sơ kết gửi về Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (qua 

IOffice Đoàn khối) chậm nhất ngày 03/9/2021. Ban Thường vụ Đoàn khối các 

cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc thực hiện báo 

cáo theo tinh thần công văn. 
 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Ban TCKT; 

- Lưu VT.                        

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 
 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 
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TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH N GHIỆP TỈNH 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày  16  tháng 8 năm 2021 

 

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
Sơ kết hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú 

giai đoạn 2018-2022 

(ban hành kèm theo Công văn số 243-CV/ĐTN, ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ  

Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh) 

---------- 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

 - Đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai, cụ thể hóa Hướng dẫn đến cơ sở; 

công tác kiểm tra, đánh giá, rà soát việc thực hiện hằng năm (nêu rõ trích yếu 

các văn bản đã ban hành để triển khai Hướng dẫn).  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, định hướng các nội dung hoạt động tới 

các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên.  

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

- Số liệu đoàn viên tham gia hoạt động đoàn tại nơi cư trú: 

+ Nêu số lượng đoàn viên theo từng khối đối tượng (đoàn viên là học sinh 

đang học tập tại các trường THPT, Trung tâm GDTX-HNDN TP. Trà Vinh; 

đoàn viên là sinh viên các trường Cao đẳng nghề và Cao đẳng y tế; đoàn viên là 

cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp; đoàn viên là công nhân, lao động trẻ làm việc trong các doanh nghiệp). 

+ Nêu số đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú trên số lượng 

đoàn viên của từng khối nêu trên.  

- Kết quả triển khai, thực hiện nội dung trong Hướng dẫn đoàn viên tham 

gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022 ở các cấp bộ Đoàn tại 

địa phương, đơn vị. Đánh giá theo các nội dung cụ thể sau:  

+ Việc định hướng các nội dung cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn 

tại nơi cư trú (các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; các hoạt động 

tình nguyện; các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; sinh hoạt 

chi đoàn định kỳ...).  

+ Việc thực hiện quy trình, thủ tục giới thiệu, tiếp nhận và tổ chức cho 

đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.  

+ Việc nhận xét, đánh giá đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Mặt được 

2. Hạn chế và nguyên nhân  
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Gợi ý: Đánh giá tổng quan việc thực hiện Hướng dẫn đoàn viên tham gia 

công tác Đoàn tại nơi cư trú, giai đoạn 2018 - 2022 tại địa phương, đơn vị, từ đó 

rút ra những ưu điểm, hạn chế và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế trong 

việc thực hiện Hướng dẫn thời gian qua. Tập trung đánh giá cụ thể theo các nội 

dung Hướng dẫn.  

3. Đề xuất, kiến nghị 

4. Giải pháp 

Gợi ý: Từ việc triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị đưa ra những đề 

xuất, kiến nghị và các giải pháp nhằm thực hiện tốt việc hướng dẫn đoàn viên 

tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú trong thời gian tới. 

----------------------- 


