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ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN – DOANH NGHIỆP 

ĐOÀN TRƯỜNG TC NÔNG LÂM NGHIỆP 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

                     Số: 02-KH/ĐTN Thủ Dầu Một, ngày 20 tháng 12 năm 2021 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị các chi đoàn trực thuộc 

nhiệm kỳ 2021-2022 

 
 

Căn cứ kế hoạch số 49-KH/ĐTN, ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành 

Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, về việc tổ chức Đại hội 

đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Cơ quan - 

Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027; 

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022 

của Ban Chấp hành đoàn trường; 

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, Ban Chấp hành Đoàn trường xây dựng 

kế hoạch tổ chức Hội nghị các chi đoàn trực thuộc tiến tới Đại hội Đoàn trường 

nhiệm kỳ 2022-2024, cụ thể như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

Tạo sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình tổ chức Hội nghị các chi đoàn 

trực thuộc, tiến tới Đại hội Đoàn trường. 

Tổng kết hoạt động năm 2020-2021, đề ra phương hướng hoạt động năm 

2021-2022, bầu lãnh đạo chi đoàn nhiệm kỳ mới. 

Hình thức linh hoạt đảm bảo các quy định của Đoàn, phù hợp với tình hình 

thực tế của từng đơn vị. 

2. Nội dung, hình thức, thời gian 

Hội nghị thực hiện các nội dung sau: 

Chi đoàn GV, các lớp khóa 36 (những học sinh chưa tốt nghiệp), khóa 37 

tổng kết đánh giá các hoạt động đã làm được, chưa làm được trong năm 2020-

2021, kiểm điểm vai trò của Ban chấp hành (nếu có), Bí thư. 

Đề ra phương hướng hoạt động, các chỉ tiêu cụ thể trong năm học 2021-

2022. Gợi ý các chỉ tiêu: Xếp loại học tập, xếp loại rèn luyện, chi tiêu kết nạp 

đoàn viên mới, danh hiệu HS 3 rèn luyện, tham gia các hoạt động phong trào, …). 

Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2021-2022:  

- Chi đoàn/lớp có dưới 09 đoàn viên, chỉ bầu Bí thư, nếu cần thiết có thể 

bầu thêm 01 Phó Bí thư. 

- Chi đoàn/lớp có từ 09 đoàn viên trở lên, bầu Ban Chấp hành có từ 03 đến 

05 ủy viên, trong đó có 01 Bí thư và 01 Phó Bí thư. 
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- Ghi chú: Lớp có dưới 03 đoàn viên, không thành lập chi đoàn, lập danh 

sách đoàn viên gửi về Ban Chấp hành Đoàn trường (Phụ lục 1). 

Hình thức, thời gian: 

Đối với Chi đoàn giáo viên tổ chức Hội nghị đoàn viên, hoàn thành trước 

ngày 10/01/2022. 

Đối với các lớp khóa 36 (những học sinh chưa tốt nghiệp), khóa 37, khóa 

38 tổ chức hội nghị kết hợp trong buổi sinh hoạt chủ nhiệm của tháng 12/2021, 

theo lớp chuyên ngành, chậm nhất phải hoàn thành trước ngày 10/01/2022. 

3. Báo cáo kết quả 

Sau khi tổ chức Hội nghị chi đoàn, sinh hoạt chủ nhiệm các chi đoàn/lớp 

báo cáo về Ban Chấp hành đoàn trường các biểu mẫu sau: 

- Nghị quyết Hội nghị chi đoàn (đối với Chi đoàn GV), biên bản sinh hoạt 

chi đoàn/lớp đối với học sinh các lớp khóa 36, khóa 37, khóa 38. 

- Danh sách đoàn viên hiện tại của chi đoàn/lớp (Phụ lục 1). 

- Danh sách thanh niên đề nghị học lớp cảm tình đoàn (nếu có) (Phụ lục 2). 

Dự kiến Đoàn trường sẽ tổ chức cho các thanh niên tiêu biểu học lớp cảm tình 

đoàn và kết nạp đoàn viên mới vào tháng 03/2022. 

Có thể gửi bản giấy về đồng chí Lê Trung Hiếu (0357729147) hoặc gửi các 

files qua email: hieu12th01@gmail.com hoặc gửi qua đường link google drive:  

https://drive.google.com/drive/folders/1h7d4BYAO47PoHz4BwYM4Vg

mcT2-XSAQN?usp=sharing 

4. Tổ chức thực hiện 

Các chi đoàn/lớp tổ chức Hội nghị, sinh hoạt đảm bảo đúng các nội dung, 

thời gian  được yêu cầu; bầu chọn các cá nhân thực sự tiêu biểu, nhiệt huyết góp 

phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn/lớp. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có thắc mắc, góp ý vui lòng liên hệ đồng chí 

Lê Trung Hiếu - Bí thư Đoàn trường, số điện thoại: 0357729147. 

 

 
 

Nơi nhận: 

- Chi bộ, BGH (b/c); 

- Đoàn Khối (b/c); 

- Phòng QLSV (phối hợp); 

- BCH Đoàn trường; 

- Chi đoàn GV, GVCN, HS các lớp; 

- Lưu VP. 

TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Lê Trung Hiếu 

 

 

mailto:hieu12th01@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1h7d4BYAO47PoHz4BwYM4VgmcT2-XSAQN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h7d4BYAO47PoHz4BwYM4VgmcT2-XSAQN?usp=sharing
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PHỤ LỤC 1 

Danh sách đoàn viên chi đoàn/lớp ……… nhiệm kỳ 2021-2022 

TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Ngày vào đoàn Có sổ đoàn Có thẻ đoàn Số điện thoại 

1 Lê Thị A 02/03/2005 Bí thư 26/03/2020 Có Có 01234 … 

2 Nguyễn Văn B 03/04/2004 Đoàn viên 09/04/2019 Có Có 01234 … 

        

        

        

        

        

        

 

 

Giáo viên chủ nhiệm 

 Thủ Dầu Một, ngày …… tháng …… năm ……… 

Bí thư/Lớp trưởng 
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PHỤ LỤC 2 

Danh sách thanh niên (chưa kết nạp đoàn) lớp ……… đề nghị học lớp cảm tình đoàn 

(Dự kiến tổ chức lớp cảm tình đoàn và kết nạp đoàn viên mới vào tháng 03/2022) 

TT Họ và tên Ngày sinh 

Điểm học tập 

học kỳ gần nhất 

(nếu có) 

Điểm rèn luyện 

học kỳ gần nhất 

(nếu có) 
Số điện thoại 

1 Lê Thị A 02/03/2005 6.7 82 01234 … 

2 Nguyễn Văn B 03/04/2004 7.1 85 01234 … 

      

      

      

      

      

      

 

 

Giáo viên chủ nhiệm 

 Thủ Dầu Một, ngày …… tháng …… năm ……… 

Bí thư/Lớp trưởng 

 

 


