
  

TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN  

VÀ DOANH NGHIỆP 

*** 

Số: 154 -TB/ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày 10 tháng 01 năm 2022 

 
 

THÔNG BÁO 
Triệu tập đại biểu tham dự hội nghị tập huấn công tác  tổ chức Đại hội 

Đoàn các cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027 
--------- 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 466-KH/TĐTN-TCKT, ngày 31/12/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn “Về việc tổ chức hội nghị tập huấn công tác  tổ chức Đại 

hội Đoàn các cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027”; 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triệu tập đại 

biểu tham dự hội nghị, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: khoảng 40 đại biểu, gồm: các đồng chí cán bộ Chuyên 

trách Đoàn khối; các đồng chí Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối (trừ 

đoàn trường THPT, Trung tâm GDTX – HNDN TP Trà Vinh) 

2. Nội dung tập huấn (gửi kèm theo Kế hoạch) 

3. Thời gian, hình thức tổ chức 

- Thời gian: 01 ngày, dự kiến ngày 18/01/2022 (Thứ Ba) 

- Hình thức: Trực tuyến qua phần mềm Google Meeting. 

*Lưu ý: Các đơn vị tổng hợp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến 

công tác tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở của đơn vị (nếu có) gửi về Văn phòng 

Đoàn khối tổng hợp trước ngày 14/01/2022 để chuẩn bị cho phần thảo luận tại 

Hội nghị. 

Ban Thường vụ Đoàn khối sẽ gửi link phòng họp trực tuyến, đề nghị các 

đơn vị trực thuộc tham dự chương trình tập huấn đảm bảo và đúng thời gian 

(Mọi chi tiết liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Anh Duy – Cán bộ Đoàn khối CCQ & 

DN tỉnh, SĐT: 058 971 8632 ). 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tổ chức – Kiểm tra(b/c); 

- Các cơ sở đoàn trực thuộc 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 
 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 



BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH  

*** 

Số:       -KH/TĐTN-TCKT 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày     tháng 12 năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH  
Tổ chức Hội nghị tập huấn  

công tác tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027 

(Trực tuyến) 
-------------- 

 

Căn cứ Kế hoạch số 444-KH/TĐTN-TCKT, ngày 15/10/2021 của Ban Chấp 

hành Tỉnh đoàn về việc “tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu 

đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027”. Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ 

chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phương pháp 

công tác cho cán bộ Đoàn tham mưu, tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

cấp cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở tiến tới 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 

2022 - 2027.  

- Tạo điều kiện để cán bộ làm công tác tổ chức ở cấp cơ sở trao đổi kinh 

nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công 

tác tổ chức Đại hội.  

- Công tác tổ chức tập huấn phải thiết thực, hiệu quả, không qua loa, hình thức.  

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung tập huấn:  

- Chuyên đề 1: Một số nội dung trọng tâm về công tác nhân sự Đại hội Đoàn 

cấp cơ sở.  

- Chuyên đề 2: Một số nội dung trọng tâm về công tác chuẩn bị văn kiện 

Đại hội Đoàn cấp cơ sở.  

- Chuyên đề 3: Một số nội dung trọng tâm về công tác tuyên truyền của Đại 

hội Đoàn cấp cơ sở.  

- Thảo luận trực tiếp: Thường trực Tỉnh đoàn, Thường trực các Tiểu ban 

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh tham dự và giải đáp các kiến 

nghị, vướng mắc của các đơn vị liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Đoàn cấp 

cơ sở.   

2. Đối tượng: 

- Các đồng chí cán bộ chuyên trách Đoàn cấp huyện; 
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- Các đồng chí Bí thư Đoàn cấp cơ sở (trừ đoàn trường học). 

3. Hình  thức: Trực tuyến qua phần mềm Google Meeting. Gồm điểm cầu 

tại các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc và một số điểm cầu khác tuỳ 

cấp huyện bố trí, đảm bảo mỗi đơn vị không quá 05 điểm cầu/tài khoản đăng nhập 

để đảm bảo đường truyền ổn định.  

4. Thời gian: Trong 01 ngày, dự kiến ngày 18/01/2022.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tỉnh đoàn 

- Ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội 

Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027.  

- Giao Ban Tổ chức - Kiểm tra phối hợp với các Ban chuyên môn có liên 

quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ 

chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo tinh thần Kế hoạch này; 

báo cáo kết quả về Ban Tổ chức Trung ương Đoàn theo quy định; chuẩn bị các 

điều kiện cơ sở vật chất, đường truyền phục vụ Hội nghị tập huấn. 

2. Các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc 

- Lập danh sách Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn thuộc đơn vị mình gửi về 

Ban Tổ chức - Kiểm tra tổng hợp (trực tiếp qua đồng chí Phan Quốc Dương, chuyên 

viên Ban Tổ chức - Kiểm tra) chậm nhất ngày 10/01/2022 (theo mẫu gửi kèm).  

- Tổng hợp câu hỏi hoặc những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác 

tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở của các đơn vị (nếu có) để chuẩn bị cho phần thảo 

luận tại Hội nghị và gửi về Ban Tổ chức - Kiểm tra trước ngày 15/01/2022; cử cán 

bộ phụ trách kỹ thuật điểm cầu đơn vị mình.  

- Theo dõi tình hình tham dự Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội 

Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027 của đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn thuộc 

đơn vị, đảm bảo thành phần tham dự theo Kế hoạch này.  

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội 

Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Đề nghị các 

Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; 

- Thường trực Tỉnh đoàn; 

- Các Ban chuyên môn TĐ; 

- BTV Huyện, Thị, Thành đoàn và ĐTT; 

- Lưu: VT, TCKT. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

Trần Trí Cường 



BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Trà Vinh, ngày      tháng 12 năm 2021 

 

DANH SÁCH  

Đăng ký tham gia Hội nghị tập huấn công tác tổ chức 

Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027 

 (Kèm theo Kế hoạch      -KH/TĐTN-TCKT, ngày     /12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn) 

 

Số 

TT 
Họ và tên Ngày sinh Chức vụ, đơn vị 

Số điện thoại 

 (có sử dụng Zalo) 
Điạ chỉ mail Ghi chú 

HUYỆN ĐOÀN… 

1       

2       
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