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KẾ HOẠCH 
Chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở của Đoàn khối  

và Bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội, nhiệm kỳ 2022-2024 
----------- 

 

Căn cứ Kế hoạch số 128-KH/ĐTN, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành 

Đoàn khối “về việc Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh lần 

thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027” (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 128); 

Căn cứ kết quả trao đổi với cấp ủy về việc chọn đơn vị chi đoàn cơ sở tổ 

chức Đại hội điểm cấp cơ sở của Đoàn khối và Bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội, 

nhiệm kỳ 2022-2024. 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng Kế 

hoạch chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở của Đoàn khối và Bầu Bí thư trực tiếp tại 

Đại hội, nhiệm kỳ 2022-2024, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổ chức Đại hội điểm nhằm đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức Đại 

hội của một số cơ quan, đơn vị trên cơ sở đó phân tích ưu điểm, hạn chế, nguyên 

nhân hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm cụ thể để các đơn vị khác thực hiện tốt 

hơn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội của địa phương, đơn vị mình. 

- Cơ quan, đơn vị được chọn chỉ đạo Đại hội điểm phải đảm bảo có tính 

đại diện về địa bàn, lĩnh vực, đối tượng, cán bộ và các điều kiện khác, đồng thời 

có cơ sở vật chất đảm bảo để tổ chức Đại hội điểm và được sự ủng hộ của cấp 

ủy, chính quyền địa phương, đơn vị. 

- Đại hội điểm phải được chuẩn bị chu đáo, công tác tổ chức đảm bảo 

đúng Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và Kế hoạch số 128 của 

Ban Chấp hành Đoàn khối; đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy và Đoàn cấp trên, 

đồng thời phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thể hiện sức sáng tạo của tuổi trẻ; 

có ý nghĩa tạo mẫu và có giá trị thiết thực để rút kinh nghiệm cho công tác chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện trên diện rộng. 

- Việc lựa chọn các đơn vị tổ chức Đại hội điểm và bầu Bí thư trực tiếp Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh các cấp đảm bảo tính thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. 

 - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong việc tổ chức đại 

hội; đồng thời thực hiện đảm bảo các quy định về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. 
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II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ĐẠI HỘI 

1. Khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp 

- Chọn: Chi đoàn cơ sở Cơ quan Tỉnh đoàn. 

- Thành phần tham dự đại hội điểm (dự kiến khoảng 35 đồng chí), gồm: 

+ Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khối. 

+ Bí thư và Phó Bí thư các Chi đoàn cơ sở khối các cơ quan, khối hành 

chính, khối sự nghiệp. 

2. Khối Doanh nghiệp 

- Chọn: Chi đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

chi nhánh Trà Vinh. 

- Thành phần tham dự đại hội điểm (dự kiến khoảng 25 đồng chí), gồm: 

+ Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khối. 

+ Bí thư và Phó Bí thư các Chi đoàn khối các doanh nghiệp. 

3. Thời gian đại hội  

- Thời gian tổ chức Đại hội điểm: hoàn thành trước 15/02/2022. 

* Lưu ý:  

- Thời gian gửi hồ sơ về Đoàn khối duyệt văn kiện Đại hội chậm nhất 15 

ngày trước khi tổ chức Đại hội.  

- Các đơn vị được chọn đại hội điểm phải đăng ký lịch tổ chức Đại hội về 

đoàn khối trước 20 ngày diễn ra đại hội. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn khối 

Giao Văn phòng Đoàn khối theo dõi, hướng dẫn tổ chức Đại hội điểm và 

bầu Bí thư trực tiếp cấp cơ sở; tham mưu Ban Thường vụ Đoàn khối chỉ đạo duyệt 

văn kiện và các nội dung liên quan đến Đại hội điểm và bầu Bí thư trực tiếp cấp cơ 

sở chọn điểm chỉ đạo. Tham mưu Ban Thường vụ Đoàn khối tổ chức hội nghị đánh 

giá công tác tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở trước ngày 01/3/2022. 

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

- Xây dựng Kế hoạch chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở đảm bảo nội dung và tiến 

độ theo Kế hoạch số 128 của Ban Chấp hành Đoàn khối. 

- Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn và Chi đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh tham mưu cấp ủy, chuẩn bị văn kiện, nhân 

sự và các nội dung liên quan tổ chức Đại hội đảm bảo theo Kế hoạch đề ra; gửi hồ 

sơ về Đoàn khối (qua Văn phòng Đoàn khối tra tổng hợp) duyệt theo quy định. 

 - Báo cáo kết quả tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở về Ban Thường vụ Đoàn 

khối (qua Văn phòng Đoàn khối tra tổng hợp) trước ngày 16/02/2022. 
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Trên đây là Kế hoạch chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở của Đoàn 

khối và Bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội, nhiệm kỳ 2022-2024 của Ban Thường 

vụ Đoàn khối. Đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện 

đảm bảo, đúng tiến độ. 
 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Phạm Phước Trãi – PBT ĐUK (b/c); 

- Đ/c Võ Minh Nhựt – PBT TT Tỉnh đoàn (b/c); 

- BTC Đảng ủy khối (b/c); 

- Đảng ủy Ngân hàng BIDV (p/h);  

- Chi ủy Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn (p/h); 

- UVBCH Đoàn khối; 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc; 

- Lưu VT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

  

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 

 


