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lãnh đạo tổ chức Đại hội Đoàn 
 nhiệm kỳ 2022-2027 

  

 

Kính gửi: - Các đồng chí cấp ủy, 
 - Ủy ban nhân dân xã, 
 - Các Chi bộ trực thuộc, 
 - Ban Chấp hành xã đoàn. 
 

 Thực hiện Công văn số 824-CV/HU, ngày 23/9/2021 của Ban Thường vụ 
Huyện ủy “lãnh đạo Đại hội Đoàn cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm ỳ 2022-2027”. 
Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các đồng chí trong cấp ủy, Ủy ban nhân dân xã, 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã, các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt một số nội 
dung cụ thể sau: 

 1- Tổ chức quán triệt sâu, rộng đến các tổ chức đảng, đảng viên, đoàn viên, 
hội viên nội dung Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư về lãnh 
đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022-2027 gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công 
tác thanh niên. Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức 
đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo 
dục thế hệ trẻ, phát huy vai trò của thanh niên. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc 
xây dựng, cũng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hiệu quả Ban Chấp hành xã 
đoàn, đặc biệt là hoạt động của các chi đoàn, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ 
nội dung, phương thức hoạt động, tạo điều kiện để Đoàn thanh niên thực hiện tốt 
vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh 
thiếu nhi; phát huy tinh thần tiên phong, xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị. 

 2- Ban Chấp hành xã đoàn chuẩn bị tốt văn kiện đại hội, phát huy dân chủ, 
trí tuệ của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên để đánh giá đúng thực trạng 
thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 05 năm qua, khẳng định 
kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, từ đó rút ra bài học 
kinh nghiệm. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới 
trên cơ sở dự báo sát, đúng tình hình, bám sát các chủ trương, chính sách về công 
tác thanh niên, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội cấp 
tỉnh, cấp huyện và của xã nhiệm kỳ 2020-2025. Chú trọng giáo dục lý tưởng cách 
mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần vượt khó, tích 
cực trong lao động sản xuất phát triển kinh tế, đẩy mạnh phong trào thi đua khởi 
nghiệp trong đoàn viên, thanh niên, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn 
vinh, hạnh phúc. Chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh-xã hội, bảo vệ môi 
trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng 
cường công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
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trẻ, vai trò tiên phong trong khởi nghiệp, lập nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số; 
chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, thanh niên. 

 3- Đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong công tác phối hợp với Ban 
Thường vụ Huyện đoàn trong việc chuẩn bị nhân sự tham gia Ban chấp hành 
nhiệm kỳ mới, nhất là nhân sự Bí thư, Phó Bí thư xã đoàn bảo đảm điều kiện, tiêu 
chuẩn, năng lực, uy tín, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đúng nguyên tắc, quy trình  
và quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng  sản Hồ Chí 
Minh. 

 4- Ban Thường vụ xã đoàn bám sát kế hoạch tổ chức đại hội đã đề ra và theo 
sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn, đảm bảo đạt yêu cầu kế hoạch đề ra; 
chủ động phối hợp chặc chẽ với Ủy ban nhân dân xã, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 
thể và các chi bộ trực thuộc bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức các hoạt 
động trước, trong và sau đại hội. Xây dựng  kế hoạch tổ chức đại hội các chi đoàn 
tạo phong trào nổi nổi trong đoàn viên, thanh niên. 

 Chọn công trình, phần việc tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; 
phát động phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, rộng khắp chào mừng đại hội; đa 
dạng hóa hình thức, đẩy mạnh tuyên truyền trên đài truyền thanh, báo Đồng Khởi, 
trang thông tin điện tử, mạng xã hội; kịp thời biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển 
hình tiên tiến. Thời gian tổ chức đại hội trước ngày 11/5/2021. 

 5- Ủy ban nhân dân xã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kinh phí 
cho việc tổ chức đại hội đoàn; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội 
phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên tổ chức thành đại hội. 

 6- Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với Ban Thường vụ xã đoàn hướng 
dẫn công tác tuyên truyền, định hướng dẫn luận xã hội, tạo không khí thi đua sôi 
nổi, lan tỏa, để đại hội thật sự là ngày hội của đoàn viên, thanh niên xã nhà, là diễn 
đàn của tuổi trẻ; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phục vụ đại hội đoàn cấp 
trên và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh lần thứ XII. 

 Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân xã, Mặt trận Tổ quốc, 
các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc phối hợp với Ban Chấp hành xã đoàn triển khai 
thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội đoàn theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn này. 

 

Nơi nhận:  T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Thường trực Huyện ủy, 
- Ban Thường vụ Huyện đoàn, 
- Như trên, 
- Lưu Văn phòng Đảng ủy. 

 PHÓ BÍ THƯ 
(Đã ký) 

Phạm Thanh Diễn 

 

 


