
         TỈNH ĐOÀN KIÊN GIANG                  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN HUYỆN GIỒNG RIỀNG        
                          *** 

                 Số: 15 -TB/ĐTN            Giồng Riềng, ngày  06  tháng  12  năm 2022 

  

THÔNG BÁO 
V/v chia cụm và phân công theo dõi, chỉ đạo cụm thi đua  

công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN năm 2023 

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

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Huyện đoàn Giồng Riềng 

khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027; 

Nhằm tiếp tục thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng hoạt động 

của công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện, Ban 

thường vụ Huyện đoàn thông báo chia cụm và phân công theo dõi, chỉ đạo cụm 

thi đua công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN năm 2023 như sau: 

I. PHÂN CÔNG CHỈ ĐẠO CỤM: 

1. Cụm thi đua số 1: 10 đơn vị, gồm có: Đoàn cơ sở Thị Trấn, Vĩnh 

Thạnh, Vĩnh Phú, Long Thạnh, Bàn Tân Định, Bàn Thạch, Thạnh Hòa, Thạnh 

Bình, Thạnh Hưng, Thạnh Phước. 

- Chỉ định : Xã Đoàn Long Thạnh làm cụm trưởng; Xã đoàn Thạnh Hưng 

làm cụm phó. 

- Tổ chỉ đạo cụm:   

1. Đ/c Nguyễn Viêt Nam Nghị, Phó Bí thư Huyện đoàn, làm Tổ trưởng. 

2. Đ/c Nguyễn Kim Lăng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, Bí thư xã 

đoàn Ngọc Thành làm Tổ phó. 

3. Đ/c Nguyễn Trọng Kinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, Bí thư 

Đoàn trường THCS&THPT Hòa Hưng làm thành viên. 

2. Cụm thi đua số 2: 09 đơn vị, gồm có: Ngọc Chúc, Ngọc Thành, Ngọc 

Thuận, Ngọc Hòa, Hòa Thuận, Hòa Hưng, Hòa An, Hòa Lợi, Thạnh Lộc. 

- Chỉ định: Xã đoàn Hòa Thuận cụm trưởng; Xã đoàn Ngọc Chúc làm cụm 

phó. 

- Tổ chỉ đạo cụm:   

1. Đ/c Phan Thị Ngọc Cẩm, Bí thư Huyện đoàn, làm Tổ trưởng. 

2. Đ/c Võ Văn An, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, Bí thư xã Đoàn 

Thạnh Hòa làm Tổ phó. 

3. Đ/c Trương Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, Bí thư chi 

đoàn khối Nhà nước làm thành viên. 
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3. Cụm thi đua số 3: Gồm các đơn vị là các cơ sở Đoàn khối cơ quan, ban 

ngành. 

- Chỉ định: Chi đoàn Bưu điện huyện làm cụm trưởng; Chi đoàn Văn phòng 

Huyện đoàn làm cụm phó. 

- Tổ chỉ đạo cụm:   

1. Đ/c Nguyễn Việt Nam Nghị, Phó Bí thư Huyện đoàn làm Tổ trưởng. 

2. Đ/c Phan Thị Ngọc Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, Bí thư 

Đoàn cơ sở Thị trấn Giồng Riềng làm Tổ phó. 

3. Đ/c Nguyễn Thúy Liễu, Phó giám đốc Nhà thiếu nhi làm thành viên. 

4. Cụm thi đua số 4: Gồm 8 cơ sở đoàn khối trường học: Đoàn trường 

THPT Giồng Riềng, THCS&THPT Hòa Hưng, THCS&THPT Hòa Thuận, 

THCS&THPT Bàn Tân Định, THCS&THPT Long Thạnh, THCS&THPT Thạnh 

Lộc, Trung Tâm GDNN-GDTX, Phổ thông DTNT.  

- Chỉ định : Đơn vị Đoàn trường THCS&THPT Thạnh Lộc làm cụm 

trưởng; Đoàn trường THCS&THPT Long Thạnh làm cụm phó. 

- Tổ chỉ đạo cụm:   

1. Đ/c Phan Thị Ngọc Cẩm – Bí thư Huyện đoàn, làm Tổ trưởng. 

2. Đ/c Võ Văn An, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, Bí thư xã Đoàn 

Thạnh Hòa làm Tổ phó. 

3. Đ/c Đ/c Võ Văn Hết, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, Bí thư Đoàn 

cơ sở Công An huyện làm thành viên. 

  II. NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG CỤM  

- Thực hiện nghiêm chế độ hội họp, trường hợp đặc biệt vắng mặt phải xin 

ý kiến và được sự thống nhất của tổ trưởng chỉ đạo cụm. 

- Tham gia đầy đủ các hoạt động do cụm tổ chức và các hoạt động chung 

của Huyện đoàn tổ chức. Xây dựng các cách làm, giải pháp, mô hình nhằm thực 

hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra. 

III. NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ CỤM TRƢỞNG 

  - Phối hợp với tổ chỉ đạo cụm chuẩn bị nội dung, thời gian, địa điểm họp 

giao ban cụm hàng tháng, kể cả các cuộc họp cụm đột xuất (theo hướng luân 

phiên ở các đơn vị trong cụm). 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, các cuộc họp trong năm và hàng tháng của 

cụm. Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong cụm tổ chức các hoạt động cấp cụm 

và các hoạt động do Huyện đoàn tổ chức, phát động. Đồng thời, theo dõi các 

đơn vị trong cụm trong việc thực hiện chế độ báo cáo, hội nghị và các hoạt động 

khác theo sự chỉ đạo của Huyện đoàn. 

IV. NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ CỤM PHÓ 

- Thay mặt cụm trưởng điều hành các hoạt động khi cụm trưởng vắng mặt. 
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- Theo dõi các hoạt động phong trào và các cuộc họp cụm để làm cơ sở 

cuối năm xét thi đua cụm. Ghi chép biên bản họp cụm và làm thủ quỹ cụm. 

V. NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỈ ĐẠO CỤM  

- Triển khai các Chủ trương, Nghị quyết của cấp trên và chương trình chỉ 

đạo Ban Thường vụ Huyện đoàn đến các đơn vị trong cụm. Thường xuyên theo 

dõi, nắm tình hình tư tưởng thanh niên và tình hình hoạt động của các đơn vị 

trong cụm và kịp thời báo cáo với Ban Thường vụ hoặc Thường trực Huyện 

đoàn về tình hình hoạt động của cụm và của từng đơn vị trong cụm. 

- Tham dự các cuộc họp của cụm, các cuộc họp, hội nghị và các hoạt động 

phong trào của các đơn vị trong cụm tổ chức, nhất là các hội nghị sơ tổng kết 

thường xuyên hoặc chuyên đề của từng cơ sở. Phải tập trung dành nhiều thời 

gian đi cơ sở, giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở đặt ra, 

trong đó phải tham dự các buổi sinh hoạt chi Đoàn ở ấp, khu phố trong cụm ít 

nhất 01 tháng một lần để kịp thời nắm tình hình và đề xuất biện pháp nâng chất 

lượng hoạt động cũng như phát hiện nhân rộng những mô hình mới, cách làm 

hay, hiệu quả. Đại diện cho Ban Thường vụ Huyện đoàn giữ mối liên hệ giữa 

Huyện đoàn với từng cơ sở Đoàn và với cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở. Tranh 

thủ, phối hợp với Cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai tổ chức các hoạt 

động của Đoàn và công tác quy hoạch, đào tạo, củng cố, kiện toàn tổ chức, cán 

bộ Đoàn- Hội - Đội ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.  

 - Ban Thường vụ Huyện đoàn giao cho đồng chí tổ trưởng chỉ đạo cụm có 

trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ chỉ đạo và 

chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện đoàn về mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ được giao, nhất là chất lượng hoạt động của từng đơn vị trong cụm.   

Trên đây là thông báo chia cụm và phân công theo dõi, chỉ đạo cụm thi đua 

công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN năm 2023./. 

 
 Nơi nhận  

            

- TT Tỉnh Đoàn(b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- Ban Dân vận Huyện ủy 

(b/c); 

- BTV Huyện đoàn; 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc; 

- Lưu.                                                                     

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 
Phan Thị Ngọc Cẩm 

 


