
TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 
BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN  

VÀ DOANH NGHIỆP 

*** 

Số: 05-KH/ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày 14 tháng 7 năm 2022 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức tập huấn, tuyên truyền nâng cao kiến thức cho cán bộ đoàn,  

đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh  

năm 2022 

---------------- 
 

Thực hiện chƣơng trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của 

Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2022; Đƣợc 

sự thống nhất của Thƣờng trực Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp. Ban 

Thƣờng vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch tổ 

chức tập huấn, tuyên truyền nâng cao kiến thức cho cán bộ đoàn, đoàn viên 

thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp năm 2022, cụ thể nhƣ sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm kịp thời trang bị những kỹ năng, kiến thức cơ bản về các Chủ 

trƣơng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc; các 

chƣơng trình, phong trào hành động cách mạng của Đoàn; những vấn đề về sự 

kiện chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, văn hóa… trong 

và ngoài nƣớc cho cán bộ, đoàn viên thanh niên khối các cơ quan và           

doanh nghiệp. 

-  Tạo điều kiện để đội ngũ làm báo cáo viên, tuyên truyền viên tăng cƣờng 

công tác nắm bắt, phản ánh, định hƣớng tƣ tƣởng, dƣ luận xã hội ở các cơ sở Đoàn 

trong tỉnh và tại địa phƣơng nơi mình cƣ trú.  

- Tăng cƣờng kỹ năng và phƣơng pháp tuyên truyên giáo dục; tiếp tục 

nâng cao chất lƣợng, hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn trong giai đoạn mới. 

- Tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền phải đảm bảo về nội dung, phƣơng 

pháp, chất lƣợng và hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của dịch Covid-19. 

II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, SỐ LƢỢNG 

1. Nội dung 

- Chuyên đề về “Tuyên truyền phòng, chống ma túy cho thanh thiếu nhi”. 

- Chuyên đề về “Nâng cao kiến thức về chủ quyền biển đảo, biên giới cho 

cán bộ, đoàn viên và thanh thiếu nhi”.  

- Chuyên đề về “Tuyên truyền kỷ niệm về Năm đoàn kết hữu nghị Việt 

Nam – Lào năm 2022”. 
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- Chuyên đề về “Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán 

bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam 

giai đoạn 2021 – 2030 và Luật Thanh niên”. 

2. Thành phần: Cán bộ Đoàn, Đoàn viên, thanh niên các cơ sở đoàn   

trực thuộc. 

3. Số lƣợng: 100 đại biểu, gồm: 

+ Chi đoàn cơ sở: Mỗi đơn vị 02 đồng chí. 

+ Đoàn cơ sở: 05 đồng chí (trừ các Đoàn trường THPT, Trung tâm 

GDTX -  HNDN TP. Trà Vinh). 

+ Đoàn trƣờng Cao đẳng nghề và Cao Đẳng Y tế Trà Vinh: Mỗi đơn vị 10 

đồng chí. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Dự kiến 02 ngày, Tháng 8/2022 (có thông báo riêng). 

2. Địa điểm: Trƣờng Cao đẳng Y tế Trà Vinh 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp 

- Tham mƣu Thƣờng trực Đảng ủy khối cho chủ trƣơng, tạo điều kiện về 

mọi mặt để Đoàn khối tổ chức chƣơng trình tập huấn theo đúng kế hoạch đề ra.  

- Xây dựng kế hoạch triển khai đến các cơ sở Đoàn trực thuộc. 

- Phối hợp với các đơn vị mời báo cáo viên tham giao báo cáo bài theo nội 

dung kế hoạch đề ra.  

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

Chọn, cử đúng thành phần tham gia lớp tập huấn và gửi danh sách tham 

gia lớp tập huấn về Ban Thƣờng vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp (qua 

Văn phòng Đoàn khối) trƣớc 05 ngày khi có thông báo tổ chức lớp tập huấn (có gửi 

mẫu danh sách đăng ký kèm theo). 

Trên đây là kế hoạch tổ chức tập huấn, tuyên truyền nâng cao kiến thức 

cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

năm 2022, đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tốt./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT TT Tỉnh đoàn; 

- Đ/c Phạm Phƣớc Trãi, Phó Bí thƣ ĐUK; 

- Thƣờng trực ĐUK; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn; 

- BTV Đoàn khối; 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (t/h); 

- Lƣu VP. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ  

BÍ THƢ  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 
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ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP 

BCH .......................... 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Trà Vinh, ngày          tháng        năm 2022 

DANH SÁCH 

Cán bộ tham gia tập huấn, tuyên truyền nâng cao kiến thức cho cán bộ đoàn,  

đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2022 

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 05-KH/ĐTN, ngày 14 /7/2022, của Ban Thường vụ Đoàn khối  

các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh) 

*** 
 

TT Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú 
Nam Nữ 

       

       

       

       
 

Tổng số: .......     (Trong đó: ........ Nam, .........Nữ) 

 

LẬP BẢNG 

 

 

 

 

 

 

TM. ............................. 

 

 

 

 

 

 

 


