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TỈNH ĐOÀN KIÊN GIANG 

BCH ĐOÀN HUYỆN GIỒNG RIỀNG 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Số:  30-KH/ĐTN Giồng Riềng, ngày 02 tháng 3 năm 2023 

                         

KẾ HOẠCH 
Tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

(26/3/1931 – 26/3/2023) gắn với tuyên dƣơng cán bộ Đoàn tiêu biểu và thanh 

niên tiên tiến làm theo lời Bác trên các lĩnh vực  

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

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023. 

Được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện 

đoàn Giồng Riềng xây dựng Kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày 

thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023) gắn với tuyên 

dương cán bộ Đoàn tiêu biểu và thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trên các 

lĩnh vực, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam, truyền 

thống cán bộ Đoàn; tiếp tục động viên Đảng viên trẻ, các thế hệ cán bộ Đoàn, 

đoàn viên thanh niên cống hiến xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 

- Thông qua buổi họp mặt, đối thoại gắn với tuyên dương nhằm nâng cao 

nhận thức, niềm tự hào về truyền thống, niềm tin của Đoàn viên thanh niên đối 

với Đảng, tạo động lực để các thế hệ cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia tổ chức 

Đoàn, tổ chức Đảng vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc; 

- Tạo điều kiện cho đảng viên trẻ tiêu biểu, đoàn viên thanh niên giao lưu 

học tập kinh nghiệm trong công tác Đoàn, qua đó tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa 

đoàn viên thanh niên.  

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 14 giờ ngày 24/3/2023. 

2. Địa điểm: Hội trường lớn Huyện ủy. 

III. THÀNH PHẦN 

* Cấp tỉnh: Thường trực Tỉnh đoàn Kiên Giang; 

* Cấp huyện: 

- Thường trực: Huyện ủy; HĐND huyện; UBND huyện; 
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- Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận HU; Ban Tổ chức HU; Ban Tuyên giáo 

HU;Ủy ban MTTQ VN huyện; Hội Phụ nữ huyện; Hội Nông dân huyện; Hội 

Cựu chiến binh huyện; Hội Chữ thập đỏ huyện; Liên đoàn lao động huyện; Đài 

Truyền thanh huyện; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn khóa XII; 

- Các đồng chí là Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc (không phải là Ủy viên 

Ban Thường vụ Huyện đoàn khóa XII); 

- Đảng viên trẻ tiêu biểu được xét tuyên dương; 

- Gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực; 

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo Huyện đoàn qua các thời kỳ trên địa bàn 

huyện Giồng Riềng. 

IV. NỘI DUNG - CHƢƠNG TRÌNH 

1. Nội dung 

- Họp mặt ôn lại truyền thống ngày thành lập Đoàn 26/3. 

- Giao lưu và tuyên dương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. 

2. Chƣơng trình  

- Ổn định tổ chức. 

- Văn nghệ chào mừng. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Phát biểu ôn lại truyền thống 92 năm ngày thành lập Đoàn. 

- Xem phóng sự hình ảnh hoạt động Đoàn và phong trào TN huyện Giồng 

Riềng trong thời gian qua.  

- Nghe 02 báo cáo tham luận của thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. 

- Phát biểu của các đồng chí nguyên là cán bộ Đoàn qua các thời kỳ. 

- Phát biểu chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy. 

- Tuyên dương Thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. 

- Kết thúc. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Huyện đoàn 
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- Xây dựng nội dung, chương trình, kịch bản, văn nghệ chào mừng; phân 

công cán bộ phục vụ cho buổi họp mặt và dẫn chương trình; 

- Phát hành kế hoạch và chỉ đạo cho các cơ sở Đoàn tham gia tốt các nội 

dung của buổi họp mặt gắn với tuyên dương . 

2. Các cơ sở đoàn và chi đoàn trực thuộc 

- Huy động đoàn viên, thanh niên, chọn cử thanh niên tiêu biểu trên các 

lĩnh vực tham gia theo số lượng phân bổ của Ban Thường vụ Huyện đoàn.; 

- Hỗ trợ BTC buổi lễ họp mặt trong một số hoạt động khi có yêu cầu; 

- Chuẩn bị trước các nội dung đối thoại gửi về Văn Phòng Huyện Đoàn; 

- Căn cứ vào đối tượng, tiêu chuẩn nêu trên các cơ sở Đoàn tiến hành rà 

soát xét chọn giới thiệu và gửi danh sách đề nghị tuyên dương về cho Văn 

phòng Huyện đoàn. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023) gắn với tuyên dương cán bộ 

Đoàn tiêu biểu và thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trên các lĩnh vực./. 
 

Nơi nhận: 

- TT. Tỉnh đoàn; 

- Ban PT; BTG tỉnh đoàn; 

- TT Huyện ủy; 

- Ban dân vận; 

- Các cơ sở đoàn trực 

thuộc; 
- Lưu VP.                

TM. BAN THƢỜNG VỤ  

BÍ THƯ 

 
Phan Thị Ngọc Cẩm 

 

 

 
 

 

 

   


