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HƯỚNG DẪN 
Xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”, giai đoạn 2022 – 2027 

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

 

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

năm 2023. BTV Huyện đoàn ban hành hướng dẫn xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ 

động”, giai đoạn 2022 – 2027, cụ thể như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

Hướng dẫn này áp dụng đối với các đơn vị là Đoàn cơ sở trong hệ 

thống tổ chức Đoàn TNCS Hố Chí Minh trên địa bàn huyện Giồng Riềng. 

II.  NỘI DUNG 

1. Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình 

hình thanh niên ở địa phương, đơn vị 

1.1.  Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện 

vọng của từng đoàn viên, thanh thiêu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội 

(zalo, facebook, youtube...). 

1.2. Chủ động trong công tác quản lý đoàn viên: có danh sách đoàn 

viên và cập nhật thường xuyên; có theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hàng năm 

vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, 

chương trình Rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng 

thành đoàn kỷ luật đoàn viên... " 

1. 3. Chủ động rà soát, thông kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh 

thiêu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đơn vị, đặc biệt thanh niên 

dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ. 

1.4. Chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh 

niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước vê chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công 

tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và 

những vấn đề thực tiển đang đặt ra với công tác đoàn và phong trào thanh niên. 

1.5. Chủ động chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích họp pháp, chính 

đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị. 

2. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác 

2.1.  Chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác 

của đơn vị nhăm cụ thể hóa Nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, 

đơn vị và của Đoàn cấp trên.  

2.2. Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của 



đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, 

thanh thiêu nhi góp phân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội, quôc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện các công 

trình, phần việc thanh niên. 

2.3. Chủ động chỉ đạo các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ. 

2.4. Chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực 

hiện chủ trương 1+1 (1 đoàn viên vận động, tập họp ít nhất 01 thanh niên vào tổ 

chức Đoàn, Hội). 

2.5. Chủ động trong kiểm tra, đánh giá, tự phê bình và phê bình; trong 

phát hiện, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến. 

3. Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên 

quan 

3.1. Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công 

tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp 

giữa các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác thanh niên. 

3.2. Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy 

hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở. 

3.3. Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn 

viên ưu tú cho Đảng. 

3.4. Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, chi 

ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính 

sách nhăm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa 

phương, đơn vị. 

3.5. Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp huy động 

các nguồn lực xã hội phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại 

địa phương, đơn vị. 

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

1. Bước 1: Trên cơ sở các nội dung của hướng dẫn, căn cứ tình hình 

thực tế của đơn vị, Đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch và báo cáo với Huyện đoàn 

về việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” trước ngày 15/10 hằng năm. 

2. Bước 2: Huyện Đoàn phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo 

thực hiện, đông thời báo cáo tình hình đăng ký, triển khai về BTV Huyện đoàn 

(qua bộ phận Tổ chức - Kiểm tra) trước ngày 20/10 hằng năm. 

3. Bước 3: Hằng năm, Đoàn cấp huyện tiến hành kiểm tra, đánh giá và 

quyết định công nhận Đoàn cơ sở “3 chủ động”. 

* Lưu ý: Kết quả triển khai thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ 

động” là tiêu chí quan để đánh giá Đoàn cơ sở hằng năm; đồng thời là cơ sở 

bình xét danh hiệu, giải thưởng đôi với đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở đó. 

 



IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Huyện đoàn 

- Giao bộ phận Tổ chức - Kiểm tra tham mưu triển khai Hướng dẫn xây 

dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”, giai đoạn 2022 – 2027. 

 - Hàng năm Huyện đoàn tổ chức kiểm tra (gắn với kế hoạch kiểm tra, 

giám sát hằng năm) và đánh giá kêt quả triển khai xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ 

động” đối với các Đoàn cơ sở trực thuộc. 

2. Các Đoàn cơ sở trực thuộc: 

 - Căn cứ các nội dung hướng dẫn xây dựng nội dung thực hiện cơ sở 

Đoàn “3 chủ động” phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị. 

Trên đây là hướng dẫn về việc thực hiện Đoàn cơ sở “3 chủ động”, giai 

đoạn 2022 – 2027. 

                                             
Nơi nhận: 
- TT Tỉnh đoàn; các ban tỉnh 

đoàn; 

- TT Huyện ủy; 

- Ban Dân vận Huyện ủy; 

- BTV Huyện Đoàn; 

- Các chi, đảng bộ có liên quan; 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc; 

- Lưu VP, Wepsite. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ  

BÍ THƯ  

 
   Phan Thị Ngọc Cẩm 

 


