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Kính gửi: Các cơ sở đoàn trực thuộc 

 

Căn cứ Công văn 1897-CV/TĐTN-PT, ngày 25/10/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh đoàn về việc “quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 23-QĐ/TW của 

Bộ Chính trị”; 

Để để kịp thời nghiên cứu, quán triệt, triển khai Quyết định của Bộ Chính 

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

đoàn trực thuộc thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Quy 

chế đến các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Tùy điều kiện ở mỗi đơn vị để 

lựa chọn hình thức phù hợp, vừa đảm bảo chất lượng triển khai, quán triệt, vừa 

đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.  

2. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận; chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò, mục đích, nội 

dung, phương thức tiến hành công tác dân vận trong tình hình mới. Gắn thực hiện 

phong trào thi đua “Dân vận khéo” với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa 

phương, cơ quan, đơn vị.  

3. Cụ thể hóa thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng về lĩnh vực 

công tác dân vận, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 

Đảng các cấp; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác dân vận trong tình hình mới”. 

 4. Nâng cao vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên của tổ chức Đoàn; làm tốt 

vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh 

niên; làm nòng cốt chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, 

thanh niên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước.  

5. Thường xuyên nắm bắt, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, thanh 

niên để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy và tham mưu, đề xuất giải pháp giải quyết. 

Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ 

của đoàn viên, thanh niên; thực hiện phản biện xã hội 2 theo quy định. Giám sát 

việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của 

đoàn viên, thanh niên.  
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6. Tiếp tục làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương các điển 

hình thanh niên tiên tiến, mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Không ngừng đổi 

mới, nâng cao chất lượng các phong trào hành động cách mạng, các chương trình 

đồng hành của tổ chức Đoàn để ngày càng phù hợp hơn với thực tiễn tình hình 

đất nước và nhu cầu của thanh niên, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố và tăng cường lòng tin của đoàn viên, 

thanh niên đối với Đảng, Nhà nước.  

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

đoàn trực thuộc triển khai, thực hiện. Kết quả báo cáo lồng ghép với báo cáo tháng 

của đơn vị. 
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