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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 

Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2021 

---------- 
 

 

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 

2021 của Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

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

hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Khối 

các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2021. Đồng thời 

định hướng một số nội dung trọng tâm trong công tác Đoàn năm 2022. 

- Thông qua các hoạt động giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên giữa các 

cơ sở đoàn có dịp gặp gỡ, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác 

Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở đơn vị mình. 

 - Tổ chức hội nghị tổng kết trên tinh thần sáng tạo, tiết kiệm và hiệu quả. 

II.  NỘI DUNG 

1. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: 01 buổi, vào lúc 14h00 phút ngày 19/01/2022 (thứ 4). 

- Địa điểm: Tại Hội Trường Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp 

tỉnh (Địa chỉ: Số 2A, Lý Tự Trọng,Khóm 2, Phường 1, TP. Trà Vinh). 

2. Đại biểu tham dự: (khoảng 30 đại biểu) 

Thường trực Tỉnh đoàn; Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy 

viên Ban Chấp hành Đoàn khối; Bí thư hoặc Phó Bí thư các cơ sở đoàn Đoàn 

trực thuộc. 

3. Chương trình  

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

+ Thông qua tóm tắt kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 

Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2021. 

+ Thông qua Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 

Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2022; 
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+ Gợi ý thảo luận; 

+ Đại biểu thảo luận; 

+ Phát biểu của Thường trực Tỉnh đoàn (nếu có); 

+ Phát biểu của Thường trực Đảng ủy khối; 

+ Tổng hợp, giải trình, kết luận của Chủ trì hội nghị; 

+ Khen thưởng. 

+ Kết thúc hội nghị. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn khối 

- Triển khai kế hoạch đến các cơ sở đoàn trực thuộc. 

- Họp xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Khối các quan và doanh nghiệp tỉnh 

năm 2021. 

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

 Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn khối, tùy điều kiện của đơn 

vị, các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức hội nghị tổng kết của đơn vị mình theo tinh 

thần chỉ đạo chung của Ban Thường vụ Đoàn khối. 

Trên đây là Kế hoạch tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu 

Khối các quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2021. Ban Thường vụ Đoàn khối, đề 

nghị các cơ sở đoàn trực thuộc nghiêm túc thực hiện theo tinh thần Kế        

hoạch này./.  
 

 

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

- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- TT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Ban TC-KT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- BTV Đoàn khối (nắm); 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (th/h); 

- Lưu VP. 

TM. BTV ĐOÀN KHỐI 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 

 


