
TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

*** 

Số:  296 - CV/ĐTN 
“Về việc đăng ký và triển khai thực hiện công 

trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội 

Đoàn các cấp” 

            ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày 16 tháng 02 năm 2022 
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 Năm 2022, là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các 

cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022). Năm diễn ra sự kiện chính trị 

quan trọng của đoàn là tổ chức Đại hội Đoàn các cấp; 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 tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.  

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

cơ sở đoàn trực thuộc đăng ký và triển khai thực hiện các công trình, phần việc 

thanh niên thiết thực chào mừng 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, thể như sau: 

 1. Tiêu chí, tổ chức thực hiện công trình, phần việc thanh niên 

 Tiêu chí đăng ký công trình, phần việc thanh niên áp dụng theo Hướng 

dẫn số 08-HD/TĐTN-ĐKTHTN, ngày 28/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 

về việc triển khai thực hiện công trình thanh niên, giai đoạn 2018 – 2022 (gửi 

kèm hướng dẫn). 

 2. Thời gian triển khai thực hiện công trình thanh niên 

 Các cơ sở Đoàn tiến hành thực hiện đăng ký các công trình, phần việc 

thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. Các đơn vị có thể thực hiện trong 

Quí I và Quí II/2022 hoặc chọn đăng ký làm công trình, phần việc trong năm 

2022 nhưng phải hoàn thành công trình, phần việc trước 30/9/2022 (gửi kèm 

mẫu đăng ký). Mốc thời gian thực hiện chia làm 02 giai đoạn: 

 - Giai đoạn 1: Từ 15/02/2022 – 15/5/2022, tập trung thực hiện các công 

trình, phần việc chào mừng Đại hội đoàn cấp mình. 

 - Giai đoạn 2: Từ 15/5/2022 – 30/9/2022, tập trung thực hiện các công 

trình, phần việc chào mừng 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 

tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ  I, 

nhiệm kỳ 2022 – 2027. 
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 3. Nội dung triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên 

 Triển khai thực hiện các công trình thanh niên phù hợp với đơn vị, địa 

phương trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn các cấp”; mỗi 

Đoàn cơ sở có ít nhất 01 công trình thanh niên; Mỗi chi đoàn, chi đoàn cơ 

sở có ít nhất 01 phần việc thanh niên (Công trình, phần việc các đơn vị có thể 

đăng ký theo giai đoạn hoặc chọn làm công trình, phần việc của năm 2022). Các 

công trình, phần việc thanh niên góp phần giải quyết những khâu yếu, việc khó, 

việc mới; những khó khăn, bức xúc của cộng đồng góp phần hoàn thành tốt 

nhiệm vụ chuyên môn, kế hoạch sản xuất kinh doanh chung của đơn vị và nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương, cụ 

thể như: 

 - Triển khai các công trình, phần việc phải thiết thực, ý nghĩa; công trình, 

phần việc mang lại giá trị làm lợi cho địa phương và được người dân, đoàn viên 

thanh niên ủng hộ. 

 - Triển khai các công trình gắn với công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã 

hội, như: chăm sóc, phụng dưỡng người có công, gia đình thương binh liệt sỹ, 

cựu thanh niên xung phong; xây dựng nhà nhân ái, nhà tình nghĩa; xây dựng các 

công trình phúc lợi, vì cộng đồng; tu sửa các công trình, di tích lịch sử văn hóa, 

nghĩa trang liệt sỹ. 

 - Triển khai các công trình tham gia xây dựng nông thôn mới, như: xây 

dựng, sửa chữa đường giao thông nông thôn; phòng, chống thiên tai dịch bệnh; 

bảo vệ môi trường, dòng sông quê hương; phát triển kinh tế, chuyển giao ứng 

dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, nuôi trồng. 

 - Triển khai các công trình gắn với việc tham gia quản lý, xây dựng đô thị 

văn minh; bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị; giữ gìn trật tự, an toàn 

xã hội; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; xây dựng tuyến phố văn minh. 

 - Triển khai các công trình gắn với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, như: 

xây dựng điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi; tặng học bổng và đồ dung học tập 

giúp các em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.  

 - Triển  khai các công trình gắn với việc đảm nhận các đề tài, sáng kiến 

cải tiến kỹ thuật, kiểu dáng nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ; 

xây dựng mô hình tổ chức quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả sản xuất,    

kinh doanh. 

 - Triển khai các công trình tham gia cải cách hành chính nâng cao hiệu 

quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng đạo đức công vụ; xây dựng công 

sở văn minh, hiện đại. 

 - Triển khai công trình thanh niên gắn với việc đăng ký thực hiện các đề tài 

khoa học, đăng ký các sáng kiến, ý tưởng, cải tiến nâng cao chất lượng dạy và học; 

các công trình nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh, sinh viên và    

giáo viên. 
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 - Triển khai các công trình về ứng dụng công nghệ hiện đại trong hỗ trợ 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm; công trình giúp đỡ các địa phương, đơn vị kết 

nghĩa; công trình tham gia đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng 

chống tội phạm; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên và nhân 

dân. 

 - Triển khai các công trình gắn với việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. 

 Lưu ý: Các cơ sở phải gửi bảng đăng ký công trình, phần việc (theo mẫu) 

về Đoàn khối trước theo quy định. Khi có thay đổi, bổ sung công trình/ phần 

việc phải gửi văn bản xin bổ sung trước 20 ngày triển khai công trình, phần việc. 

Trường hợp các cơ sở không gửi bảng đăng ký theo thời gian quy định, cuối 

năm sẽ không đánh giá, công nhận công trình, phần việc của đơn vị đó. Hồ sơ 

công nhận công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở hằng năm do Ban Thường 

vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xét, ra quyết định công nhận. 

 Thời gian đăng ký gửi công trình, phần việc thanh niên gửi về Đoàn Khối 

(qua IOffice Đoàn khối ) trước ngày 28/02/2022 (Bản có dấu gửi về Đoàn Khối, 

địa chỉ: Số 2A, Lý Tự Trọng, K2, P1, TP. Trà Vinh). Ban Thường Vụ Đoàn khối 

các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai 

thực hiện. 

 
 

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

- Đ/c Phạm Phước Trãi, Phó Bí thư ĐU.Khối các  

CQ&DN (để b/c); 

- TT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- TT Đảng ủy KCCQ&DN (để b/c); 

- Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Ban Phong trào Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Các đ/c BTV ĐK các CQ&DN (nắm); 

- Như kính gửi (t/h) 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 
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ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

BCH ………… 

*** 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

……………, ngày          tháng        năm 2022 

 

BẢNG ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH/PHẦN VIỆC THANH NIÊN CẤP CƠ SỞ 
 (Kèm theo Công văn số 296-CV/ĐTN, ngày  16/02/2022 của Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh) 

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

    

STT Tên công trình, phần việc Trị giá 
Thời gian 

thực hiện 

Địa điểm/ 

phạm vi 

thực hiện 

Nội dung thực hiện Ghi chú 

1      

Công trình 

hay phần 

việc 

….      
 

 
LẬP BẢNG 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ …………. 

 

 


















