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“Về việc đăng ký thời gian tổ chức Đại hội Đoàn 

các cấp” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày 22 tháng 02 năm 2022 

 

Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 
 

Căn cứ Kế hoạch số 128-KH/ĐTN ngày 25/10/2021 của Ban Thường vụ 

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 lần thứ VII, 

nhiệm kỳ 2022 – 2027; 

Căn cứ Hướng dẫn số 39-HD/ĐTN ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ 

Đoàn khối về việc “Hướng dẫn 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 lần 

thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; 

Để công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn cấp cơ sở được diễn ra đảm bảo, đúng 

quy trình và thủ tục. Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp 

tỉnh đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc tiến hành đăng ký thời gian dự kiến tổ 

chức Đại hội gửi về Văn phòng Đoàn khối (gửi văn bản có dấu) đến hết ngày 

10/3/2022. 

Lưu ý: Các đơn vị báo ngày tổ chức Đại hội và thời gian duyệt văn kiện 

phải được Ban Thường vụ Đoàn khối cho ý thống nhất kiến mới được thực hiện. 

Việc tổ chức Đại hội và thông qua văn kiện với Đoàn cấp trên phải đảm bảo, 

đúng quy định. Trường hợp khó khăn, cấp thiết phải xin ý kiến cấp ủy, Đoàn cấp 

trên trao đổi trước 10-15 ngày diễn ra Đại hội. Các trường hợp khác sẽ không 

được thống nhất. 

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

đoàn trực thuộc quan tâm và thực hiện tốt.  
 

 

 

 

* Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- BBT Website Đoàn khối (đăng); 

- Lưu VT. 
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