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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Đào Chí Nghĩa –
Bí thƣ Thành đoàn Cần Thơ tại cuộc họp giao ban tháng 2 năm 2021
----Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm
2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ; căn cứ nội dung họp giao ban
tháng 2 năm 2021 giữa Thường trực Thành đoàn Cần Thơ và 23 đơn vị trực
thuộc (ngày 25/2/2021); Văn phòng thông báo kết luận của đồng chí Đào Chí
Nghĩa, Bí thư Thành đoàn tại cuộc họp, cụ thể như sau:
1. Thành phần tham dự
- Chủ trì:

- Đ/c Đào Chí Nghĩa - Bí thư;

- Văn phòng, các Ban chuyên môn Thành đoàn:
(1) Văn phòng:

- Đ/c Lương Hiển Đạt - Chánh Văn phòng;
- Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hằng - Phó Chánh Văn phòng;
- Đ/c Lưu Giang Đông – Cán bộ Văn phòng Tổng hợp;

(2) Ban TC-KT:

- Đ/c Đặng Hải Đăng – Trưởng Ban
- Đ/c Trương Thị Thảo – Phó Trưởng Ban
- Đ/c Đào Công Nhật – Phó Trưởng Ban;

(3) Ban TTN-TH:

- Đ/c Lâm Văn Tân – Trưởng Ban
- Đ/c Đỗ Thị Ngọc Duy – Phó Trưởng Ban;

(4) Ban TNCNĐT&NT: - Đ/c Nguyễn Phương Tùng – Trưởng Ban;
(5) Ban Tuyên giáo:

- Đ/c Trương Thanh Tùng – Trưởng Ban
- Đ/c Nguyễn Bé Như – Phó Trưởng Ban;

(6) Ban ĐKTHTN:

- Đ/c Trần Việt Tuấn – Trưởng Ban;

(7) Các đơn vị trực thuộc: 23 đơn vị tại các điểm cầu
2. Kết luận của đồng chí Đào Chí Nghĩa - Bí thƣ Thành đoàn Cần Thơ
- Đối với Khởi động Tháng thanh niên: tập trung tổ chức Khởi động theo
các Cụm thi đua; các đơn vị chưa kịp tham gia khởi động cùng Cụm, sẽ triển
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khai thực hiện hoạt động cụ thể tại đơn vị, không cần tổ chức Lể khởi động. Đối
với các Cụm ra quân trong ngày 27/02, cần tuyên truyền, cập nhật thông tin về
hoạt động trên các chuyên trang của đơn vị, đồng thời gửi hình ảnh hoạt động về
Ban Tuyên giáo Thành đoàn tổng hợp tạo hiệu ứng của Tháng Thanh niên.
- Phải có lịch hoạt động cụ thể trong Tháng Thanh niên theo từng cấp,
phản hồi về Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Thành đoàn.
- Ngoài ra, cần quan tâm thêm một số nội dung sau:
+ 09 đơn vị quận, huyện đoàn quan tâm công tác tuyển quân tại các địa
phương, tránh bị động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
+ Tháng thanh niên: Trong 02 tuần đầu tập trung các hoạt động của Thanh
niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thông qua phương thức ngày thứ bảy
tình nguyện, ngày chủ nhật xanh; thống nhất, có giải pháp triển khai phù hợp các
chỉ tiêu được giao trong Cụm; kết nối các doanh nghiệp, các ngành phối hợp để
cùng đồng hành, chăm lo cho thanh niên; Ban Đoàn kết tiếp tục thực hiện Tuần
lễ xanh – Mừng sinh nhật Đoàn.
+ Trao danh sách Đoàn viên ưu tú cho Đảng để bồi dưỡng, kết nạp;
+ Cụ thể hóa chương trình hành động thực Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
- Liên kết chặt chẽ giữa các đơn vị trong Cụm thi đua, với các ngành phối
hợp, trong quá trình tổ chức hoạt động của Đoàn.
- Quan tâm về phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên; hình thức sinh
hoạt Chi đoàn; chọn nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình hoạt động; cơ chế vận
hành các nhóm trên mạng xã hội.
- Thực hiện chủ trương 1+2 để rà soát số liệu của cơ sở, giao Văn phòng
phối hợp với Ban Tổ chức – Kiểm tra rà soát số liệu tổ chức xây dựng Đoàn của
các đơn vị.
- 23 đơn vị trực thuộc quan tâm rà soát, kiện toàn và đảm bảo thông tin
thông suốt của các Đội xung kích, phản ứng nhanh tại các đơn vị.
- Chỉ tiêu năm 2021: Sáng ngày 26/02/2021 sẽ triển khai cho các đơn vị.
- Bảng tiêu chí thi đua của các khối: Thứ 2 (ngày 01/3/2021) Thành đoàn
sẽ gửi dự thảo cho các đơn vị góp ý;

3
- Đối với cuộc thi Olympic tiếng Anh: Kết quả chưa đạt như mong muốn,
đề nghị các trường Đại học Cần Thơ, Đại học Y Dược, Đại học Tây Đô đẩy
mạnh trong đoàn viên, sinh viên của trường để nâng cao chất lượng của cuộc thi.
Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Đào Chí Nghĩa – Bí thư Thành
đoàn Cần Thơ tại Hội nghị giao ban Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu
nhi thành phố Cần Thơ tháng 02 năm 2021./.
Nơi nhận:
- Thường trực Thành đoàn;
- VP, các Ban chuyên môn;
- 23 đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VP, VPTH(NH).
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