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Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

 

Căn cứ 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 cụ thể hóa các nội dung Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của 

Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, thanh niên khối các cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh thông qua giới thiệu rộng rãi tới Đoàn viên thanh niên những cuốn 

sách hay viết về Bác Hồ, đồng thời, khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên niềm 

tự hào, góp phần nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ trong việc học tập và làm 

theo Bác. 

Ban Thường vụ Đoàn khối thống nhất chọn 12 đơn vị làm điểm tổ chức 

định kỳ hằng tháng sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ, cụ thể: 

1. Đoàn trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành 

2. Đoàn trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh. 

3. Đoàn Trung tâm GDTX – HNDN TP. Trà Vinh. 

4. Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch. 

5. Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường. 

6. Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

7. Chi đoàn cơ sở Cơ quan Tỉnh đoàn 

8. Chi đoàn cơ sở văn phòng UBND tỉnh. 

9. Chi đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông. 

10. Chi đoàn Bưu điện tỉnh Trà Vinh. 

11. Chi đoàn Viễn thông Trà Vinh 

12. Chi đoàn Ban Quản lý Dự án Đầu tư các công trình dân dụng và công 

nghiệp Trà Vinh. 

* Về nội dung: Định kỳ hằng tháng, các đơn vị chọn 1 cuốn sách viết về 

Bác mà đơn vị tâm đắc nhất để triển khai đến đoàn viên, thanh niên trong đơn vị 

cùng trao đổi, thảo luận trong cuộc sinh hoạt lệ Chi đoàn hằng tháng. Cuối 
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tháng, các đơn vị báo cáo kết quả triển khai (gồm: thời gian, địa diêm, hình ảnh, 

nội dung…) gửi về Văn phòng Đoàn khối để tổng hợp. 

 Các cơ sở Đoàn trực thuộc còn lại tùy theo đều kiện, tình hình thực tế có 

thể nghiên cứu vận dụng hình thức triển khai phù hợp. 

Ban Thường vụ Đoàn khối đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc được chọn 

điểm quan tâm triển khai theo tinh thần công văn này. 
 

 

* Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo tỉnh đoàn; 

- Như thành phần; 

- Lưu VT. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

BÍ THƯ 
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