
 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN 
Kết nạp đoàn viên mới – “Lớp đoàn viên Mai Thị Nương” năm 2022 

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

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

2022; Ban Thường vụ Huyện Đoàn Giồng Riềng xây dựng kế hoạch kết nạp 

đoàn viên mới - “Lớp đoàn viên Mai Thị Nương” năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên, thiết thực kỷ niệm 62 năm ngày hy 

sinh Anh hùng Lực lượng vũ tranh nhân dân Mai Thị Nương, kỷ niệm 66 năm 

ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. 

- Bồi dưỡng, kết nạp lớp đoàn viên mới đủ phẩm chất, giàu nhiệt huyết, 

tiêu biểu trong phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở, làm nòng cốt trong công tác 

tập hợp, đoàn kết thanh niên trong thời kỳ mới.  

- Gắn việc kết nạp “Lớp đoàn viên Mai Thị Nương” năm 2022 với việc xây 

dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh, đặc biệt là xây dựng chi đoàn vững mạnh. 

- Tạo phong trào thi đua rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên TNCS Hồ 

Chí Minh trong thanh niên, đội viên trưởng thành, đảm bảo tăng về số lượng, 

nâng cao chất lượng. 

- Khi thực hiện công tác kết nạp cần tuân thủ các biện pháp phòng chống 

covid-19, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. 

II. NỘI DUNG: 

1. Công tác tuyên truyền 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, 

địa phương nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh nước 

CHXHCN Việt Nam, đặc biệt là kỷ niệm 62 năm ngày hy sinh Anh hùng 

LLVTND Mai Thị Nương. 

- Tuyên truyền về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng 

Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của địa phương, 

làm cho đoàn viên, thanh niên, đội viên trưởng thành thấy được niềm vinh dự, tự 

hào khi được kết nạp vào Đoàn, lớp đoàn viên mang tên Mai Thị Nương. 

2. Công tác tạo nguồn 

- Chi đoàn, đoàn cơ sở rà soát chất lượng, số lượng thanh niên, đội viên 

trưởng thành đủ điều kiện xét kết nạp vào Đoàn. Tiến hành phân loại, đánh giá, 
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lựa chọn thanh niên, đội viên đủ tiêu chuẩn để đưa vào nguồn kết nạp. Phân 

công đoàn viên giúp đỡ thanh niên, đội viên trưởng thành vào Đoàn. 

- Đẩy mạnh các hoạt động phong trào, các đợt thi đua, các hoạt động của 

Đoàn, Hội, Đội nhằm tạo môi trường cho thanh thiếu niên rèn luyện, phấn đấu, 

qua đó lựa chọn, bồi dưỡng những thanh niên tiên tiến, đội viên trưởng thành để 

kết nạp Lớp đoàn viên Mai Thị Nương. 

3. Công tác kết nạp 

3.1. Về bồi dưỡng đối tượng Đoàn 

- Mở các lớp tìm hiểu về Đoàn (cảm tình Đoàn) cho các đối tượng thanh 

niên tiên tiến, đội viên trưởng thành.  

- Nội dung bồi dưỡng các lớp đối tượng Đoàn, ngoài 3 bài: “Một số vấn đề 

cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Một số vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh”, “Phấn đấu để trở thành người đoàn viên thanh niên Cộng sản” (tài 

liệu là cuốn “Công tác phát triển đoàn viên mới”), giới thiệu thêm về cuộc đời 

và quá trình tham gia hoạt động cách mạng và tấm gương hy sinh anh dũng của 

chị Mai Thị Nương (Đề cương do Ban tuyên giáo Huyện uỷ phát hành năm 

2016).  

3.2. Về lễ kết nạp đoàn viên mới 

- Lễ kết nạp đoàn viên mới cần được tổ chức trang trọng, gây ấn tượng sâu 

sắc với đoàn viên mới. Nên tổ chức lễ kết nạp ở các khu di tích lịch sử, văn hóa 

gắn với hoạt động của chi đoàn, gắn với các ngày lễ lớn, đặc biệt là vào dịp kỷ 

niệm ngày hy sinh chị Mai Thị Nương (12/10). 

- Tại buổi lễ kết nạp đoàn viên mới, mời các đồng chí lão thành cách mạng, 

các đồng chí lãnh đạo địa phương, đơn vị đến dự và trao Thẻ đoàn viên, Huy 

hiệu Đoàn cho đoàn viên mới. 

4. Công tác quản lý, nâng cao chất lượng đoàn viên 

- Thông qua đợt kết nạp “Lớp đoàn viên Mai Thị Nương”, rà soát các chi  

Đoàn yếu kém, nơi không phát triển được đoàn viên mới, để có biện pháp hỗ 

trợ, giúp đỡ củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đẩy mạnh 

phong trào thanh niên ở cơ sở. 

- Tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình “Rèn luyện đoàn viên trong 

thời kỳ mới”. 

- Chấn chỉnh công tác đoàn vụ, Đoàn cơ sở phải trang bị và có quy định về 

việc quản lý các loại sổ sách và hồ sơ đoàn viên (gồm Sổ đoàn viên và Nghị 

quyết kết nạp đoàn viên mới). 

- Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng đoàn viên thông qua việc tổng kết 

các đợt thi đua; xem xét và làm Lễ trưởng thành Đoàn cho những đoàn viên hết 

tuổi đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn; đưa ra khỏi Đoàn những đoàn viên 

không còn đủ tiêu chuẩn. 

III. THỜI GIAN:  



 

Thời gian tổ chức kết nạp đoàn viên mới – “Lớp đoàn viên Mai Thị 

Nương” năm 2022 được thực hiện từ 05/09/2022 đến 15/10/2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp huyện 

- Xây dựng và triển khai hướng dẫn kếp nạp “Lớp đoàn viên Mai Thị 

Nương” năm 2022 đến tất cả cơ sở Đoàn trực thuộc. 

- Chọn Đoàn trường THPT Giồng Riềng làm điểm chỉ đạo trong việc thực 

hiện kết nạp đoàn viên mới –“Lớp đoàn viên Mai Thị Nương” năm 2022. 

- Đánh giá kết quả thực hiện giữa các cơ sở trong việc thực hiện chỉ tiêu kết 

nạp đoàn viên. 

- Giao Bộ phận Tổ chức – Kiểm tra hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện 

và tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện Đoàn. 

2. Cơ sở Đoàn trực thuộc 

- Tiến hành khảo sát nắm tình hình và lập danh sách thanh niên và đội viên 

trưởng thành. Phân công đoàn viên theo dõi giúp đỡ thanh niên, đội viên trưởng 

thành, thông qua đó tổ chức cho các đối tượng cảm tình Đoàn tham gia các hoạt 

động của chi đoàn. 

- Phân loại chất lượng thanh niên theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên. 

- Phân công đoàn viên giúp đỡ thanh niên, đội viên trưởng thành; mở lớp 

bồi dưỡng cảm tình Đoàn và tổ chức kết nạp đoàn viên mới. 

- Thông qua hoạt động thực tiễn, các loại hình như: câu lạc bộ, đội, nhóm 

thanh niên theo sở thích và theo ngành nghề để bồi dưỡng thanh niên, lựa chọn 

những thanh niên tiên tiến, gương mẫu xét kết nạp vào Đoàn. 

- 100% các cơ sở có tổ chức gửi tin, bài về việc tổ chức thực hiện kết nạp 

đoàn viên mới –“Lớp đoàn viên Mai Thị Nương” năm 2022 trên website Tuổi 

trẻ Giồng Riềng.  

- Đoàn trường THPT Giồng Riềng chuẩn bị các điều kiện, tổ chức lễ kết 

nạp đoàn viên điểm vào ngày 07/10/2022 tại Nhà bia Mai Thị Nương. 

Trên đây là hướng dẫn về việc kết nạp đoàn viên mới – “lớp đoàn viên Mai 

Thị Nương” năm 2022./. 
 

Nơi nhận 
- Ban TG Tỉnh Đoàn KG (b/c); 

- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy 

(b/c); BTC lễ kỷ niệm MTN 2022; 

- BTV Huyện đoàn;               

- BGH trường THPT Giồng Riềng;                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Các cơ sở đoàn trực thuộc (t/hiện); 

- Lưu VP. 
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