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Kính gửi: Các cơ sở đoàn trực thuộc 
 

 

Thực hiện Công văn số 2112-CV/TĐTN-BTG, ngày 24/02/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn “về việc tổng hợp câu hỏi tham gia Hội nghị gặp gỡ, đối 

thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên, thanh niên năm 2022”; 

Ban Thường vụ Đoàn khối đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai 

trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên đơn vị và đặt các câu hỏi tham gia đối thoại 

với lãnh đạo tỉnh. Nội dung tập trung nêu những thắc mắc, đề xuất và kiến nghị 

của cán bộ, đoàn viên, thanh niên có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm 

vụ của các cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác          

thanh niên. 

* Chỉ tiêu phân bổ gồm: 

- Đối vối Đoàn cơ sở: mỗi đơn vị ít nhất 05 câu hỏi. 

- Đối với các Đoàn trường THPT, Đoàn trường Cao đẳng Y tế và Đoàn 

Trường Cao đẳng nghề:  mỗi đơn vị ít nhất 03 câu hỏi. 

- Đối với Chi đoàn cơ sở: mỗi đơn vị ít nhất 02 câu hỏi. 

- Thời gian gửi câu hỏi đối thoại về Đoàn khối (qua IOffice Đoàn khối) 

chậm nhất vào ngày 10/3/2022 (Thứ năm). 

Ban Thường vụ Đoàn khối đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai 

thực hiện đảm bảo thời gian và yêu cầu của kế hoạch đã đề ra./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn; 

- Như kính gửi; 

- Đăng website; 

- Lưu VT. 
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