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Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 

2022 của Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

Nhằm trang bị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm được những vấn đề 

lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối 

cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ 

chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua đó, nâng cao nhận thức, bản 

lĩnh chính trị cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, qua đó củng cố niềm tin vào sự lãnh 

đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước, từ đó tham gia xây dựng hệ 

thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh. 

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

cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện một số nội dung sau: 

I. HÌNH THỨC HỌC TẬP 

- Tổ chức hội nghị triển khai học tập (có thể lồng ghép trong các lớp bồi 

dưỡng, các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ đoàn; các lớp Bồi dưỡng kết nạp 

đoàn viên mới…) 

- Nhằm đa dạng hình thức học tập, tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích 

Đoàn các cấp tổ chức Hội thi, tổ chức thi viết, thi tìm hiểu, thi tuyên truyền về 

nội dung các bài học lý luận chính trị. 

- Đảm bảo 100%  đoàn viên mới được học tập.  

II. NỘI DUNG, TÀI LIỆU 

1. Nội dung 

Nội dung gồm 4 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên do Trung 

ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh biên soạn, cụ thể: 

- Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường 

đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Bài học cung cấp những tri thức cơ bản, cốt lõi, khoa học, cách mạng về 

chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa 

Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam trong việc 

lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
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- Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng 

lợi của cách mạng Việt Nam. 

Bài học cung cấp những lập luận cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản 

Việt Nam là một tất yếu khách quan; vai trò và những thành tựu lãnh đạo của 

Đảng qua các thời kỳ cách mạng; những bài học kinh nghiệm chủ yếu của Đảng 

trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay; khẳng định 

sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng 

Việt Nam. 

- Bài 3: Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay. 

Bài học cung cấp những tri thức cơ bản về cấu trúc, đặc điểm của hệ 

thống chính trị ở Việt Nam; vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng 

đối với hệ thống chính trị; vị trí, vai trò chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ 

và giải pháp đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

- Bài 4: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Bài học cung cấp những tri thức cơ bản về quá trình hình thành, phát triển 

của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; vai trò và những tính chất, chức năng của Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh; những nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; những vấn đề cơ bản về đoàn viên, thanh 

niên Việt Nam trong thời kỳ mới. 

2. Tài liệu 

2.1. Tài liệu học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên 

(do Trung ương Đoàn biên soạn), bao gồm: 

- Sách “Các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên”. 

- Nội dung tóm tắt các bài học lý luận chính trị. 

- Bài giảng của chuyên gia, nhà khoa học về các bài học lý luận chính trị. 

- Inforgraphic các bài học lý luận chính trị. 

- Bộ câu hỏi trắc nghiệm và định hướng nội dung tự luận đánh giá kết quả 

học tập các bài học lý luận chính trị. 

- Các tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, hệ 

thống chính trị, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam. 

2.2. Trên cơ sở các bài học lý luận chính trị do Trung ương Đoàn biên 

soạn, tùy điều kiện thực tế, các địa phương, đơn vị có thể biên soạn, bổ sung nội 

dung, chuyên đề, tư liệu, bổ sung các hình thức thể hiện sáng tạo, hấp dẫn, đảm 

bảo khối lượng kiến thức, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và các khối đối tượng 

đoàn viên tại địa phương, đơn vị. 

III. ĐỐI TƯỢNG HỌC TẬP, THỜI GIAN TRIỂN KHAI 

1. Đối tượng học tập 
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- Cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và sinh viên đang học tập và 

sinh hoạt tại các đơn vị trực thuộc Đoàn khối. 

- Thanh niên ưu tú vừa được kết nạp vào Đoàn. 

2. Thời gian triển khai 

- Đối với các Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở thuộc khối các cơ quan, hành 

chính, sự nghiệp và doanh nghiệp: Chậm nhất đến hết 25/9/2022. 

- Đối với các Đoàn trường Cao đẳng, Trường THPT và Trung tâm GDTX 

HNDN Tp. Trà Vinh: Chậm nhất đến hết 20/5/2022. 

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

đoàn trực thuộc quan tâm và triển khai thực hiện tốt kết quả báo cáo lồng ghép 

với báo cáo tháng của đơn vị.  
 

 

 

 

* Nơi nhận: 
- Ban TG Tỉnh đoàn (b/c); 

- Như kính gửi; 

- BBT Website Đoàn khối (đăng); 

- Lưu VT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 
 


