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HƯỚNG DẪN 
Tổ chức “Ngày đoàn viên” năm 2023 

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

2023 của Ban Chấp hành Huyện đoàn. Ban Thường vụ (BTV) Huyện đoàn triển 
khai hướng dẫn tổ chức “Ngày đoàn viên” năm 2023, cụ thể như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU                  
1. Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023). Thể hiện vai trò, trách 
nhiệm của tổ chức Đoàn đối với đoàn viên và tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh 
niên tham gia sinh hoạt, hoạt động Đoàn; là dịp đoàn viên thể hiện trách nhiệm 
với tổ chức Đoàn và thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đoàn viên; 

2. Góp phần chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 
đoàn viên; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, góp phần nâng cao 
nhận thức của đoàn viên trong việc tham gia sinh hoạt Đoàn; tăng cường mở 
rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; nâng cao chất lượng tổ chức đoàn; 

3. “Ngày đoàn viên” phải được tổ chức đa dạng nhiều hình thức, tập trung tại 
địa điểm có đông đoàn viên nhưng chưa có điều kiện tham gia nhiều các hoạt động 
Đoàn. 

II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC 
1. Nội dung: 
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống 92 năm lịch 

sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; truyền thống của Đảng, của địa phương, đơn 
vị; triển khai cho đoàn viên tiếp tục đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên. 

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ đoàn viên: Tư vấn sức khỏe, tư vấn pháp 
luật; thăm, tặng quà các đoàn viên, gia đình cán bộ đoàn, đoàn viên có hoàn 
cảnh khó khăn; hỗ trợ triển khai các mô hình làm kinh tế nhỏ và vừa; giới thiệu 
việc làm; trao học bổng, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 
thao. 

- Tổ chức các hoạt động xã hội: Vệ sinh môi trường, thực hiện các công 
trình, phần việc thanh niên. 

- Tổ chức các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở 
Đoàn, nắm chắc tình hình đoàn viên trên địa bàn dân cư; triển khai các biện 
pháp quản lý đoàn viên, tổ chức mô hình sinh hoạt chi đoàn phù hợp. 
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- Tổ chức kết nạp đoàn viên, trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng. 
- Căn cứ tình hình thực tế các cơ sở Đoàn trực thuộc lựa chọn nội dung cụ 

thể phù hợp để thực hiện nhưng phải đảm bảo bám sát đầy đủ các nhóm nội 
dung trên. 

2. Hình thức tổ chức  
- Tổ chức "Ngày đoàn viên" có thể gồm nhiều hoạt động: Lễ kỷ niệm, tổ 

chức ra mắt chi Đoàn, tổ chức Liên hoan Câu lạc bộ Đội, Nhóm; tổ chức trang 
trọng, ấn tượng Lễ kết nạp đoàn viên mới; trao danh sách đoàn viên ưu tú cho 
Đảng; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, đoàn viên có thành tích xuất sắc 
trên các lĩnh vực; xem phim tư liệu, lịch sử; tọa đàm, hội thảo chuyên đề; các 
cuộc thi tìm hiểu kiến thức; triển lãm; các hoạt động về nguồn; hội trại truyền 
thống; hội thao; hội thi văn hóa văn nghệ trong các đối tượng thanh niên; thăm 
và hỗ trợ các gia đình cán bộ Đoàn, đoàn viên khó khăn,....  

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức “Ngày đoàn viên” cùng một thời 
điểm nhằm tạo sự lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên. 

- Ban Thường vụ Huyện đoàn chọn Đoàn Trường THPT Giồng Riềng làm 
điểm cấp huyện tổ chức Ngày đoàn viên. 

III- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 
1. Thời gian:  
Đoàn trường THPT Giồng Riềng tổ chức ngày 19/3/2023. Các đơn vị còn 

lại tổ chức từ ngày 20 - 26/3/2023. 
2. Địa điểm:  
Giao Đoàn trường THPT Giồng Riềng tham mưu BTV Huyện đoàn chuẩn 

bị địa điểm tổ chức hoạt động cấp huyện tại khu tưởng niệm AHLLVT Nhân 
dân Mai Thị Nương. Các đơn vị còn lại lựa chọn địa điểm tổ chức nơi phù hợp, 
trang trọng và ưu tiên lựa chọn địa điểm tại những nơi đoàn viên, thanh niên ít 
có điều kiện tham gia sinh hoạt, hoạt động Đoàn, Hội.  

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Huyện đoàn: 
- BTV Huyện đoàn xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức triển khai thực 

hiện kế hoạch, tổ chức đánh giá kết quả và báo cáo với Ban Tổ chức Tỉnh Đoàn.  
- Giao Bộ phận Tổ chức - Kiểm tra Huyện đoàn tham mưu chỉ đạo, theo 

dõi, kiểm tra kết quả thực hiện đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc; tổng hợp kết 
quả báo cáo với BTV Huyện đoàn trước ngày 27/3/2023. Chủ trì phối hợp Đoàn 
trường THPT Giồng Riềng tổ chức “Ngày đoàn viên” cấp huyện. 

- Cử cán bộ đi công tác cơ sở phối hợp với các đơn vị được lựa chọn chỉ đạo tập 
trung tổ chức “Ngày đoàn viên”, theo dõi và kiểm tra hoạt động tại các đơn vị tổ chức. 

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc: 
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- Căn cứ kế hoạch này, BTV các xã, thị Đoàn và Đoàn trực thuộc xây 
dựng kế hoạch tổ chức cấp mình và báo cáo kết quả tổ chức hoạt động về BTV 
Huyện đoàn qua Bộ phận Tổ chức - Kiểm tra Huyện đoàn trước ngày 27/3/2023. 

- Riêng Đoàn trường THPT Giồng Riềng tham mưu, xin ý kiến Chi bộ, Ban 
Giám hiệu và chủ động phối hợp với Bộ phận Tổ chức - Kiểm tra Huyện đoàn 
xây dựng Kế hoạch, chương trình tổ chức các hoạt động. 

BTV Huyện đoàn đề nghị các bộ phận của Huyện đoàn và các xã, thị 
Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tốt kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận:     
- TT. Tỉnh đoàn;    
- VP, Ban PT, Ban TCKT. Tỉnh đoàn; 
- Ban Dân vận Huyện ủy;   
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc; 
- Lưu: VT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ  

 
 
 
 
 
 

Phan Thị Ngọc Cẩm 
 


