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HƯỚNG DẪN 

Trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp năm 2022 

------- 

Căn cứ Kế hoạch số 408-KH/TĐTN-TCKT, ngày 30/9/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “Triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TWĐTN-BTC 

ngày 21/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn “về tăng cường công tác bồi 

dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp””; 

Căn cứ Kế hoạch số 479-KH/TĐTN-PT, ngày 14 tháng 02 năm 2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh về việc tổ chức thực hiện “Tháng Thanh 

niên năm 2022”; 

Căn cứ Kế hoạch số 488-KH/TĐTN-BTG, ngày 22/2/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn “Về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành 

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022”; 

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2022). Ban Thường vụ Đoàn khối xây 

dựng hướng dẫn đến các cơ sở Đoàn tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho 

cấp uỷ cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc chủ động 

chăm lo, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh 

thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành 

đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. 

- Tạo phong trào thi đua lao động, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành 

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong đoàn viên, thanh niên. 

- Lễ trao danh sách đoàn viên cho cấp ủy được tiến hành ở tất cả các cơ sở 

đoàn đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và có ý nghĩa tuyên truyền giáo dục    sâu 

sắc. Các hoạt động được tổ chức đảm bảo an toàn, tuân thủ các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh Covid-19. 

II. HÌNH THỨC THỰC HIỆN 

1. Công tác chuẩn bị 

- Đoàn cơ sở, Đoàn trường, chi đoàn cơ sở và các chi đoàn trực thuộc 

Đoàn cơ sở (sau đây gọi chung là cơ sở đoàn) tiến hành bình bầu, lựa chọn đoàn 

viên ưu tú, trên cơ sở đó lập danh sách đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho cấp uỷ. 
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(Đối với một số đơn vị đã hết nguồn hoặc cấp ủy không giao chỉ tiêu cho đoàn 

năm 2022 đề nghị các đơn vị báo cáo về Đoàn khối nắm). 

- Các cơ sở đoàn xây dựng kế hoạch, báo cáo xin ý kiến cấp uỷ, chính 

quyền tại cơ quan, đơn vị; mời công đoàn cùng cấp cùng dự. Đồng thời chuẩn bị 

địa điểm tổ chức, cơ sở vật chất cần thiết, công tác tuyên truyền, mời đại biểu 

tham dự, xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết của buổi lễ. 

2. Thành phần Đại biểu 

- Căn cứ vào điều kiện thực tiễn, đơn vị tự quyết định quy mô buổi lễ, trên 

cơ sở đảm bảo các thành phần: Đại diện cấp uỷ; Đoàn cấp trên; Bí thư các chi bộ 

(nơi có đoàn viên ưu tú được giới thiệu kết nạp Đảng); đại diện Công đoàn; Ban 

chấp hành đoàn; đoàn viên ưu tú và các đoàn viên thanh niên. 

3. Hồ sơ trao cho cấp uỷ: 

- Biên bản họp xét của Ban Chấp hành các cơ sở đoàn. 

- Quyết định đoàn viên ưu tú. 

- Danh sách Đoàn viên ưu tú (theo mẫu gửi kèm). 

- Báo cáo tóm tắt trích ngang thành tích quá trình phấn đấu học tập, lao 

động, rèn luyện của từng đoàn viên ưu tú. 

4. Hình thức: 

Tổ chức lễ trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ gắn với một số hình 

thức hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng, Đoàn như: Mít tinh, diễn đàn 

thanh niên “Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng”, “Đảng với thanh niên - 

Thanh niên với Đảng”, “Tôi người cộng sản trẻ tuổi”; sinh hoạt chuyên đề chủ 

điểm tháng 3 “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; nói chuyện chuyên đề, gặp 

gỡ, giao lưu với các đồng chí đảng viên lão thành, đảng viên trẻ tiêu biểu, thành 

đạt; Giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh…. 

5. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: Các cơ sở đoàn thực hiện trong tháng 3/2022.  

- Địa điểm: Tổ chức tại Hội trường, Phòng họp, hội nghị sinh hoạt chi 

đoàn hằng tháng hoặc có thể tổ chức tại các điểm di tích lịch sử cách mạng có 

tính tuyên truyền giáo dục cao (tùy điều kiện cụ thể của từng đơn vị có thể tham 

mưu cấp ủy lựa chọn địa điểm phù hợp, tạo được dấu ấn). 

6. Trang trí: 

- Phông chính (nhìn từ dưới lên): Trên cùng là khẩu hiệu Đảng Cộng sản 

Việt Nam quang vinh muôn năm; bên trái là cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng Bác 

hoặc ảnh Bác; phía dưới khẩu hiệu là Huy hiệu Đoàn (hoặc sử dụng logo 91 

năm của Trung ương Đoàn ban hành) và tiêu đề. 

Ví dụ tiêu đề: 
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HỌP MẶT 

 KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

(26/3/1931 – 26/3/2022) 

VÀ TRAO DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ CHO CẤP UỶ 

Chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” 

………, ngày     tháng  3  năm 2022 

 

7. Chương trình 

- Ổn định tổ chức (khuyến khích có một số tiết mục văn nghệ đầu giờ). 

- Chào cờ (hát Quốc ca, Đoàn ca). 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. 

- Nội dung: 

+ Phát biểu mục đích yêu cầu. 

+ Thông qua quyết định và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy (nơi 

có đoàn viên ưu tú được giới thiệu). 

- Đại diện đoàn viên ưu tú phát biểu. 

- Đại diện cấp uỷ phát biểu giao nhiệm vụ. 

- Đáp từ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn khối 

- Xây dựng và ban hành Hướng dẫn và triển khai đến các cơ sở Đoàn trực 

thuộc thực hiện. 

- Giao Văn phòng Đoàn Khối tham mưu Hướng dẫn và thực hiện chế độ 

thông tin báo cáo định kỳ về Đoàn cấp trên. Kịp thời nắm bắt thông tin khó 

khăn, vướn mắc ở các cơ sở Đoàn để kịp thời tháo gở và chỉ đạo. 

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

- Các cơ sở đoàn trực thuộc căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn 

khối tiến hành ra soát, lấy ý kiến giới thiệu, nhận xét đoàn viên ưu tú và xây 

dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị, báo cáo cấp ủy cho ý kiến tổ chức triển khai 

thực hiện.  

- Ban Thường vụ Đoàn khối thống nhất chọn 03 đơn vị: Đoàn cơ sở Sở 

Tài Nguyên & Môi trường; Đoàn cơ sở Bệnh Viện Đa khoa tỉnh và Chi 

đoàn Công ty TNHH MTV Sổ xố kiến thiết tỉnh Trà Vinh làm điểm chỉ đạo 

cấp Đoàn khối. Đề nghị 03 đơn vị được chỉ đạo điểm của Đoàn khối báo cáo cấp 

ủy cùng cấp về kế hoạch tổ chức thực hiện, tiến hành tổ chức lễ trao danh sách 

Đoàn viên ưu tú cho cấp ủy nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn. 

- Công tác chuẩn bị các nội dung tổ chức buổi lễ chu đáo, trang trọng. 
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- Các cơ sở đoàn báo cáo kết quả, hình ảnh hoạt động gửi về Đoàn khối 

qua Ioffice Đoàn khối trước ngày 29/3/2022.  

Trên đây là hướng dẫn trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, 

kết nạp năm 2022. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc đề nghị 

các các cơ sở trực thuộc báo cáo về Thường trực Đoàn khối để được hướng dẫn 

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 Đảng ủy KCCQ&DN (để b/c); 

- TT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc ĐUK (ph/h); 

- Các đ/c BTV ĐK các CQ&DN; 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (th/h); 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 

  


