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         Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

 

Căn cứ Kế hoạch số 128-KH/ĐTN, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành 

Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh “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 Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027”; 

Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh, quyết định nhiều nội dung quan trọng về công tác Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới, là cơ hội để khẳng định giai trò 

xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tập hợp, 

đoàn kết thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Nhằm đẩy mạnh các 

phong trào thi đua trong toàn Đoàn, thực hiện thắng lợi chương trình công tác 

Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, thiết thực lập thành tích chào 

mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ban Thường vụ Đoàn 

khối phát động đợt thi đua cao điểm trong các cấp bộ Đoàn và cán bộ, đoàn 

viên, thanh thiếu nhi trong khối cụ thể như sau: 

1. Về thời gian: Chia làm 02 đợt, cụ thể: 

 + Đợt 1: Từ ngày 01/6/2022 – 14/6/2022 (Trước đại hội) 

 + Đợt 2: Từ ngày 15/6/2022 – 30/6/2022 (Sau đại hội) 

2. Nội dung hoạt động: Các đơn vị có thể đăng ký đảm nhận các công trình, 

phần việc thanh niên thực hiện trước hoặc sau Đại hội thông qua các phong trào 

tình nguyện cụ thể như sau: 

 1. Phong trào “Thanh niên hành động vì người nghèo”. 

 2. Phong trào “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường”. 

 3. Phong trào “Thanh niên hiến máu tình nguyện”. 

 4. Phong trào “Thanh niên hành động vì công nhân, lao động trẻ”. 

 5. Phong trào “Thanh niên hành động vì học sinh, sinh viên nghèo”. 

 6. Phong trào “Thanh niên hành động vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”. 
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 7. Phong trào “Thanh niên hành động vì sức khỏe cộng đồng”. 

 8. Phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”. 

 9. Phong trào “Thanh niên đồng hành cùng người dân sau đại dịch 

Covid-19”. 

 10. Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới (Tập trung vào công tác 

tuyên truyền). 

3. Chỉ tiêu 

- Đoàn cơ sở tổ chức ít nhất 02 hoạt động.  

- Chi đoàn cơ sở tổ chức ít nhất 01 hoạt động. 

 4. Quy định chung 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc xác định công trình, phần việc và tham mưu 

cấp ủy tạo đều kiện về thời gian, con người và kinh phí để tổ chức thực hiện ở 

cấp mình. Trong tổ chức các hoạt động cần lưu ý tính thiết thực, cụ thể, tránh 

hình thức, có tính hành động cao; không tổ chức lễ ra quân mà tập trung trọng 

tâm trong việc tổ chức các hoạt động đạt chất lượng, hiệu quả. 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc gửi danh sách đăng ký thực hiện các công 

trình phần, việc của cấp mình (theo mẫu gửi kèm) về Văn phòng Đoàn khối đến 

hết ngày 30/5/2022.  

- Kết thúc hoạt động báo cáo hình ảnh, tin bài viết gửi về Văn phòng 

Đoàn khối chậm nhất đợt 1 (trước ngày 14/6/2022) đợt 2 (trước ngày 

30/6/2022). 

Đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện tốt tinh thần công 

văn này./. 
  

 

* Nơi nhận: 
- Đ/c Phạm Phước Trãi – Phó Bí thư 

ĐUK (để b/c); 
- TT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Ban Phong trào Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Ban Tuyên giáo ĐUK (để b/c); 

- Như trên (để t/h); 
- BTV Đoàn khối (nắm); 
- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 

 


