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                 TỈNH ĐOÀN BÌNH ĐỊNH                 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH                            

                                   ***                                                   

                        Số: 01-CTr/ĐTN                       Quy Nhơn, ngày 22 tháng 01 năm 2018 

                                   

                        

CHƯƠNG TRÌNH 
Công tác Đoàn và phong trào thanh niên 

Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định năm 2018 

__________ 

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh Bình Định lần thứ XIII và Nghị 

quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VI, Ban 

Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh xây dựng chương trình công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên khối Doanh nghiệp tỉnh năm 2018 với những nội dung sau: 
 

I. CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC: 

“Năm tuổi trẻ sáng tạo” 
 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp 

và xây dựng Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn 

các cấp; tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho 

thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.  Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo 

pháp luật, đạo đức và công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã 

hội trong thanh niên; kịp thời phát hiện nêu gương cán bộ đoàn, thanh niên tiên 

tiến, điển hình có thành tích xuất trong học tập, lao động, sản xuất và bảo vệ Tổ 

quốc. 

2. Triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; thực hiện các chỉ 

tiêu của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đề ra; tổ chức hiệu quả các phong trào: 

"Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc”. 

Triển khai thực hiện các đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phát triển du 

lịch; chương trình Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xung kích bảo vệ môi trường và ứng 

phó biến đổi khí hậu.  

3. Nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn địa bàn dân cư, chất lượng cán bộ 

đoàn cơ sở, chất lượng đoàn viên; chú trọng công tác quy hoạch, bồi dưỡng đội 

ngũ cán bộ đoàn; mở lớp Trung cấp lý luận chính trị dành cho đội ngũ cán bộ đoàn. 

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN 
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1. 100% cơ sở đoàn xây dựng kế hoạch học tập, thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đoàn các cấp. 

2. Mỗi cơ sở đoàn trực thuộc đảm nhận thực hiện 01 công trình thanh niên có 

giá trị ít nhất 5 triệu đồng trở lên. 

3. Mỗi cơ sở Đoàn tổ chức ít nhất 01 buổi sinh hoạt kỹ năng cho ĐVTN tại 

đơn vị mình hoặc tham gia tập huấn chung với cụm thi đua. 

4. Mỗi cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức 01 hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các 

đơn vị trong Khối, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn khác 

trong tỉnh. 

5. Mỗi cơ sở Đoàn trực thuộc vận động tặng học bổng cho học sinh nghèo với 

tổng trị giá ít nhất 2 triệu đồng. 

6. Mỗi cơ sở đoàn duy trì nhận đỡ đầu ít nhất 01 thiếu nhi mồ côi hoặc thiếu 

nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có xác nhận của cấp ủy hoặc chính quyền 

cùng cấp. 

7. Đoàn Khu kinh tế tỉnh phấn đấu thành lập ít nhất được 02 tổ chức Đoàn, 

Hội trong các Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (nếu đủ điều kiện). 

8. 100% đoàn viên mới được kết nạp được phát thẻ đoàn; 100% cơ sở Đoàn 

làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, phấn đấu ĐVƯT được kết nạp 

Đảng chiếm tỷ lệ từ 62% trở lên trên tổng số đảng viên mới kết nạp toàn Đảng bộ. 
 

IV. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP CƠ BẢN 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục 

- Tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW về “Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 

đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, đặc biệt trong học 

sinh, sinh viên. 

- Tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập và thực hiện các nội dung của Chỉ 

thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 

27/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm 

gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các chỉ tiêu, hoạt động, việc làm cụ 

thể; đối với đội ngũ cán bộ đoàn việc học tập gắn với việc thực hiện Chỉ thị 01 

CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về tăng 

cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác, nêu cao tính tiên phong, 

gương mẫu của cán bộ Đoàn. 

- Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật cho ĐVTN, 

nhất là trong đối tượng học sinh, sinh viên; đổi mới hình thức tuyên truyền các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng các bộ 

cung cụ nhận diện tuyên truyền; giáo dục cho thanh niên về nghĩa vụ bảo vệ Tổ 

quốc; tổ chức giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến. 
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- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, uống nước nhớ nguồn; tổ 

chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Đảng, Đoàn. 

2. Tổ chức các phong trào phát huy vai trò thanh niên trong xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc 

2.1. Phong trào Thanh niên tình nguyện 

Tiếp tục duy trì và thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện, chú trọng 

thành lập đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ và các đội TNTN chuyên ngành 

tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, tổ chức các hoạt động 

tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội thông qua các chương trình, 

hoạt động như: “Tháng thanh niên” “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật 

xanh”; “Chiến dịch thanh niên Tình nguyện hè”; “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức 

đến trường”, “Mùa hè xanh”; “Hoa phượng đỏ”; “Kỳ nghỉ hồng”; “Hành quân 

xanh”, “Xuân tình nguyện”, “Thanh niên xung kích mùa bão lũ”; triển khai các hoạt 

động tuổi trẻ Bình Định tham gia phát triển du lịch của tỉnh; tổ chức Chương trình 

“Làm sạch biển”... Khuyến khích thành lập các câu lạc bộ, đội hình tình nguyện 

tập hợp các sinh viên, cán bộ khoa học trẻ, tham gia các hoạt động chuyển giao 

tiến bộ KH-KT trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ... 

- Triển khai phong trào tình nguyện xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó 

biến đổi khí hậu: duy trì hiệu quả phong trào trồng cây xanh; định kỳ tổ chức dọn 

vệ sinh nơi làm việc, làm sạch đường làng ngõ xóm, khơi thông dòng chảy kênh 

mương nội đồng và xây dựng tuyến đường văn minh. 

- Tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, chăm sóc  gia 

đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm 

vụ nơi biên giới, hải đảo; vận động, hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh 

khó khăn; trao tặng nhà nhân ái cho hộ gia đình thanh niên khó khăn; nâng cấp, tu 

sửa các nhà văn hóa tại các xã xây dựng nông thôn mới, xã đặc biệt khó khăn; 

thường xuyên tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện, khám bệnh và cấp phát 

thuốc miễn phí cho người nghèo, tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh, khắc 

phục hậu quả mưa bão, lũ lụt...  

2.2. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo 

- Định hướng và đẩy mạnh phong trào sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên; 

tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “04 nhất”; tổ chức cho 

ĐVTN khối cán bộ công chức tham gia cải cách hành chính; phong trào nghiên cứu 

sáng tạo trong thanh niên lực lượng vũ trang, tạo môi trường thuận lợi để đoàn 

viên, thanh niên trao đổi, bổ sung các kiến thức chuyên môn, kiến thức khoa học; 

phối hợp tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên. 

- Đảm nhận và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thực hiện các công trình, đề 

tài về khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng giải thưởng sáng tạo, tôn vinh, biểu 

dương, hỗ trợ ứng dụng các ý tưởng, công trình, sản phẩm sáng tạo.  

2.3. Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc 
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- Tiếp tục nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên 

trong tham gia phối hợp đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn trọng yếu, 

điểm nóng, tại cơ quan, đơn vị; vận động thanh niên tự nguyện khám tuyển nghĩa 

vụ quân sự, sẵn sàng, hăng hái tham gia bảo vệ Tổ quốc.  

- Thường xuyên thông tin tuyên truyền về tình hình biên giới, hải đảo Tổ quốc 

cho ĐVTN; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, 

Chương trình “Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi”.  

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động phòng chống tội 

phạm và tệ nạn xã hội, tăng cường công tác giáo dục pháp luật về giao thông 

đường bộ; tiếp tục triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa 

giao thông”; tổ chức “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông”; phối hợp với 

các ngành trong giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến trở nên tiến 

bộ. 

3. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp 

thanh niên 

3.1. Công tác xây dựng đoàn 

* Công tác cán bộ:  

- Tiếp tục tham mưu với các cấp ủy thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo cán 

bộ đoàn cho các đơn vị. 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ đoàn các cấp. Thực hiện 

đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo chức danh cán bộ đoàn. 

- Nâng cao chất lượng kết nạp đoàn viên mới.   

- Phối hợp với trường Chính trị tỉnh mở lớp đào tạo trình độ trung cấp lý luận 

chính trị cho đội ngũ cán bộ đoàn trong toàn Khối. 

* Công tác đoàn viên:  

- Đổi mới cách thức thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên”; tổ chức 

“Ngày đoàn viên” với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú tạo được dấu ấn trong 

đoàn viên, thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên và các hoạt động 

của Đoàn. 

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả chủ trương đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn 

tại nơi cư trú; ứng dụng phần mềm quản lý đoàn viên và văn phòng điện tử trong 

việc quản lý đoàn viên và công tác đoàn vụ.  

- Nâng cao chất lượng kết nạp đoàn viên mới, trong đó chú trọng đến công tác 

phát triển đoàn viên tại địa bàn dân cư, trong đối tượng thanh niên đặc thù, thanh 

niên công nhân.   

* Công tác tổ chức cơ sở đoàn:  

-  Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng “Chi đoàn mạnh”; chú trọng 

xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực 

Nhà nước. 
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* Công tác kiểm tra giám sát: 

- Định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chương trình công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên từng cấp; kiểm tra việc thực hiện chương hành động thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp. 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW về “Quy chế giám 

sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - 

xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW về việc “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 

đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng 

chính quyền”. 

- Tổ chức giám sát chuyên đề "Quy chế làm việc của cấp ủy đối với Đoàn 

thanh niên các cấp"; Chuyên đề "Công tác đào tạo, quy hoạch nguồn cán bộ Đoàn 

chủ chốt tại cấp huyện và cấp xã".  

3.2. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên 

- Phát huy vai trò hạt nhân, nòng cốt chính trị của Đoàn trong công tác xây 

dựng tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và các tổ chức thành viên tập thể 

của Hội vững mạnh để mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.  

- Đổi mới công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; tập trung xây dựng và chú 

trọng đổi mới hình thức hoạt động của Hội trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh 

niên tôn giáo, thanh niên hoàn lương, thanh niên công nhân lao động. 

4. Công tác quốc tế thanh niên 

- Đẩy mạnh công tác giáo dục kiến thức và các kỹ năng hội nhập quốc tế cho 

cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.  

- Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế. 

Kết nối, nghiên cứu triển khai hợp tác với các tỉnh phía Nam nước bạn Lào.  

5. Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị 

- Tiếp tục thực hiện các nội dung Chương trình hành động của Đoàn thực hiện 

nghị quyết Đại hội Đảng trong Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 

2017 - 2022; thực hiện hiệu quả Nghị quyết lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy 

lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “Tự diễn 

biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 

- Duy trì các chương trình, cơ chế làm việc, đối thoại giữa cấp ủy, chính 

quyền các cấp với cán bộ, đoàn viên, thanh niên về các vấn đề liên quan đến thanh 

niên và công tác thanh niên như: Tổ chức diễn đàn “Thanh niên với Đảng - Đảng với 

thanh niên”, chương trình “Đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên thanh niên”; 

thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

- Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng chất lượng đoàn viên ưu tú để giới 

thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên 

thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” trong đó chú 
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trọng đến công tác phát triển Đảng trong đối tượng học sinh, sinh viên, công nhân, 

thanh niên nông thôn, trí thức trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo.  

6. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo 

- Các cấp bộ Đoàn tiếp tục thực hiện tốt các nội dung phối hợp giữa BCH 

Đoàn các cấp với các tổ chức khác. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả 

thực hiện các chương trình phối hợp, các nghị quyết liên tịch với chính quyền, ban, 

ngành, đoàn thể.  

- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng của Đoàn, chú trọng tổ chức 

phong trào thi đua, có phát động, triển khai, sơ kết, tổng kết. Đổi mới các hình thức 

trao thưởng, nâng cao uy tín, sức lan tỏa của các giải thưởng trong hệ thống Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh. Hoàn thiện và đổi mới phương thức đánh giá tổ chức Đoàn 

và phong trào thanh niên các cấp. 
 

V. HOẠT ĐỘNG CẤP KHỐI TỔ CHỨC 

1. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018: thăm tặng 

quà nhân dân các xã miền núi tại xã An Toàn, huyện An Lão; thanh niên công 

nhân có hoàn cảnh khó khăn ở các khu, cụm công nghiệp; tổ chức chương trình 

“Ngày hội Thanh niên công nhân” tại khu công nghiệp Phú Tài (tháng 1 - 2/2018); 

 2. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) (tháng 3); 

        3. Tổ chức hội thi sân khấu hóa tìm hiểu về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết đại hội Đoàn các cấp 

(tháng 4); 
 

4. Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6; (tháng 5); 

5. Tổ chức Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”; chiến dịch “Kỳ nghỉ 

hồng” (tháng 5,6,7); 

6. Tổ chức chương trình “Đồng hành cùng con em thanh niên công nhân” tại khu 

công nghiệp Phú Tài (tháng 6) 

7. Tổ chức Tiếp sức mùa thi 2018 (có kế hoạch cụ thể sau) (tháng 6); 

8. Phối hợp tổ chức Lễ Thắp nến tri ân 27/7 (tháng 7);  

9. Tổ chức giải bóng đá giao lưu giữa các cụm thi đua trong Khối và gặp mặt 

các đồng chí nguyên là cán bộ Đoàn Khối qua các khóa nhân kỷ niệm 25 năm ngày 

thành lập Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh (tháng 9); 

10. Tổ chức Đêm hội trăng rằm (tháng 9); 

11. Hiến máu nhân đạo (theo kế hoạch phân bổ); 

12. Phối hợp tổ chức các chương trình, hoạt động tại các xã điểm trong 

chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh (có kế hoạch cụ thể sau); 
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13. Tổ chức Ngày hội VH, TDTT nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống 

Hội LHTN Việt Nam; (tháng 10) 

14. Tổ chức Chiến dịch  Thanh niên xung kích mùa bão, lũ” (theo kế hoạch); 

15. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội năm 2018 (tháng 10); 

16. Khảo sát, thành lập tổ chức Đoàn ngoài quốc doanh (có kế hoạch riêng); 

17. Tham gia một số hoạt động khác do Tỉnh đoàn, Cụm thi đua các Đoàn 

trực thuộc tổ chức (theo kế hoạch và phân công cụ thể). 
 

* Các hoạt động yêu cầu tham gia và tổ chức đồng loạt 

- Tổ chức đồng loạt chào cờ, hát quốc ca, đoàn ca tại đơn vị vào ngày 26/3 

(tùy theo tình hình thực tế của các đơn vị). 

- Tham gia Lễ “Thắp nến tri ân” kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ do 

Đoàn khối phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn tổ chức. 

- Tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho con em cán bộ, công nhân viên của đơn vị 

(14/8 Âm lịch). 
 

* Công trình thanh niên cấp khối  

- Xây dựng 03 ngôi nhà nhân ái. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp khối 

- Xây dựng các kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động thực hiện Chương trình 

công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018.  

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn triển khai 

chương trình công tác đã đề ra đạt kết quả cao nhất. 

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Tỉnh đoàn tạo cơ chế, chính sách 

và điều kiện thuận lợi cho các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai chương trình công 

tác. 

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

- Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khối các 

cơ sở đoàn trực thuộc xây dựng chương trình công tác phù hợp với tình hình thực 

tế của đơn vị gắn với triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn ở cấp mình và 

đại hội Đoàn các cấp. 

- Các kế hoạch hoạt động phải đảm bảo thiết thực, an toàn, hiệu quả, huy 

động đông đảo ĐVTN tham gia, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của 

ĐVTN và hướng đến giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐVTTN 

và hướng giải quyết những việc mới, việc khó tại đơn vị. 
 

- Tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị nhằm 

tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của cấp ủy Đảng, chính quyền 

đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên. 
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- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị nhằm tạo điều kiện để tổ 

chức các hoạt động Đoàn, Hội. 

- Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, tăng 

cường các hoạt động cụm, hoạt động giao lưu nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, 

hội viên tham gia./.  

- Ngay từ đầu năm các cơ sở Đoàn trực thuộc đăng ký và gửi tên, giá trị 

công trình thanh niên của đơn vị (công trình, phần việc thanh niên phải huy động 

được đông đảo ĐVTN đơn vị tham gia; giá trị công trình, phần việc phải từ 5 triệu 

đồng trở lên); 01 sáng kiến hoặc 01 giải pháp kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất 

kinh doanh của đơn vị và gửi về VP. Đoàn khối qua địa chỉ email: 

doankhoidnbd@gmail.com trước ngày 31/3/2018. 
 

Trên đây là Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối 

Doanh nghiệp tỉnh Bình Định năm 2018, Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp 

tỉnh đề nghị BCH các cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc triển khai thực hiện. 

 

        Nơi nhận:                                                              TM. BAN THƯỜNG VỤ 

- Đảng ủy khối DN (b/c);                                                                    BÍ THƯ       
- Tỉnh đoàn (b/c); 

- Đ/c Trương Thị Hải Yến -  

  Phó Bí thư ĐUK(b/c);      

- Cấp ủy Đảng, Lãnh đạo các  

  cơ sở Đoàn trực thuộc;                                                                    

- Các UV BCH Đoàn khối (t/hiện);       

- Các cơ sở Đoàn TT (t/hiện);                                                              Vũ Văn Phương 
- Lưu VP.      
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