
 

TỈNH ĐOÀN KIÊN GIANG 

BCH ĐOÀN HUYỆN GIỒNG RIỀNG 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Số: 19-CV/ĐTN 
“V/v đối chiếu và nộp sổ - thẻ Đoàn 

 tân binh năm 2023” 

 

 

Giồng Riềng, ngày 09 tháng 01 năm 2023 

 

Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc. 

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI; 

Thực hiện kế hoạch tuyển, chọn công dân nhập ngũ và công dân thực hiện 

nghĩa vụ tham gia công an Nhân dân năm 2023 của UBND huyện Giồng Riềng; 

Ban Thường vụ huyện đoàn đề nghị Đoàn thanh niên các xã, thị trấn thực hiện 

các thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn cho tân binh, cụ thể như sau: 

01. Đối tượng đối chiếu và nộp sổ, thẻ: Đoàn viên nhập ngũ nghĩa vụ quân 

sự và tham gia nghĩa vụ Công anh nhân dân năm 2023. 

02. Nội dung rà soát: 

- Rà soát nếu tân binh bị mất thẻ đoàn thì tiến hành đề nghị cấp lại; 

- Chỉ đạo các chi đoàn tiến hành nhận xét và đề nghị chuyển sinh hoạt đoàn 

cho các tân binh. 

03. Thời gian báo cáo: Bí thư hoặc phó Bí thư Đoàn các xã, thị trấn trực tiếp 

mang sổ - thẻ đoàn của Tân binh ra đối chiếu trực tiếp với Huyện đoàn (thông qua 

Đ/c Lê Thị Tố Quyên, Ủy viên BTV Huyện đoàn – ĐT: 0949.803.044) trong 02 ngày: 

18 và 19 tháng 01 năm 2023. 

Lưu ý: -  Đoàn viên phải được kết nạp trước ngày đối chiếu ít nhất 6 tháng; 

    - Nhận xét của chi Đoàn đến ngày ký chuyển không quá 3 tháng; 

    - Đoàn viên đóng Đoàn phí hết tháng tính mốc Chi đoàn ký chuyển. 

 

Trên đây là công văn yêu cầu đối chiếu và nộp sổ - thẻ đoàn cho tân binh năm 

2023. Đề nghị Đoàn thanh niên các xã, thị triển khai thực hiện tốt./. 

 
Nơi nhận: 

- Website;  

- Lưu VT. 
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