
TINII U NGH AN BANG CONG  SAN VIJT NAM 

S 03-TT/TU NghAn, ngày 01 thánglOnàm 2021 

THÔNG Tifi 
CÜA BAN THIfONG VçJ TtNH T3Y 

v lãnh dao dai hôi doàn các cp và Bii hi di biêu 
• A A A 9 A Boan Thanh men Cçng san Ho Chi Minh tinh Nghç An 

1n thiI XVIII, nhim k 2022 - 2027 

Trong nhttng 11am qua, dix6i sr lãnh d.o cüa c.p Uy dãng, các cp b 
Doàn toàn tinh dâ lam tt chtrc nàng, nhim vi, phát huy tinh than tiên 
phong, xung kIch cña doàn viên, thanh niên trong xây drng và bâo v To 
quc, xl'rng dáng 1à.di dir bj tin cy cUa Dàng, "tru?mg hc xã hi chü nghTa 
cüa thanh niên".. T Qhlic doàn các cp dã có bixc phát triên vtrng chc, d.t 
thrçic nhiu kt quaMib.t; cong tác doàn kt, t.p hçip thanh niên, các phong 
trào hành dng each mang,  chuang trInh dng hành vi thanhniên duçic dy 
manh gn vii phong trào thi dua yêu rnxrc dja phuang; thanh niên duçic rèn 
1uyn, cng hin, phát trin toàn din và tri.ring thành... Nhüng kt qua do dä 
thrcic cp üy, hInh quyn và nhân dan ghi nhn, tin tix1ng và danE giá cao, 
gop phn thc hin.thng lcii nhim vi.i chInh trj cUa tinh. 

Tuy nhiên, cong tác doàn và phong trào thanh thiu nhi a mt s ni, 
mt s linh virc con han  ch. Hoat dng cüa mt s to chlrc doàn cOn chua rö 
net, chua có nhüng giâi pháp dOt phá dê doàn két, tp hgp lirc lung thanh 
niên, nht là tai  các nhà may, khu kinh tê, khu cong nghip. Cong tác tao 
ngun, phát triên dâng viên trong thanh niên vn chira dat  yêu cu. MOt bO 
phn thanh niên có biu hin sa slit v l tu&ng, dao due, li sng, sa vào t 
nan xã  hOi,  vi pham pháp lut... MOt so cap ñy, chInh quyn chua thirc sr 
quan tam dung mIre, tao  diu kin d phát huy vai trO cüa doàn thanh niên 
các cap. 

Th?i gian tói, tInh hInh trong nu&c và th giai di.rçic dii báo tip tçtc cO 
nhiêu bién dng phIrc tap,  khó hr&ng. Ben canh nhüng yu t thun lvi, tich 
circ, cOn có khOng It khó khän, thách thlrc, nht là h 1iiy do djch bnh Covid-
19 van cOn diên biên phIrc tap, kéo dài; suy thoái kinh t, tài chInh, tiêu cue 
va té nan xã hôi, am mixu "din biên hOa bInh" cüa các th 1irc thu djch... lam 
ânh hu&ng nht djnh dn ftr tithng và dai sng thanh niên. ViOc t chCrc dai 
hOi doàn các c.p tin tói Dai  hQi  dai biu Doàn Thanh niôn Cong san H ChI 



2 

Minh tinh Ngh An l.n thu XVIII vào näm 2022 là sir kin chInh trj quan 
trng, là din dan có nghia cüa tuôi tré. 

D t chüc thành cong dai hi dloàn các cp, tin tth Dai hi  dai biêu 
Doàn Thanh niên Cong san H ChI Minh tinh Ngh An lan thu XVIII, nhim 
k3 2022 - 2027, Ban Thu&ng vi Tinh üy yêu câu cap üy, to chüc (lang tp 
trung chi (lao thirc hin t& mt s nhim vi sau: 

1. Quán trit, trin khai thirc hin t& Chi thj s 08-CT/TW, ngày 
20/8/202 1 cüa Ban BI thu Trung ucing Dâng ye länh (lao dai  hi (bàn các cap 

và Dai  hi  dai  biu toàn quc Doàn Thanh niên Cong san H ChI Minh lan 

thr XII, nhim 2022 - 2027. Tiêp tiic chi (lao, quán trit và thirc hin có 
hiu qua Kêt lu.n sO 80-KL/TW, ngày 25/12/2013 cUa B ChInh trj ye (lay 
manh thirc hin Nghj quyt s 25-NQiTW cüa Ban Chap hành Trung ucmg 
Dàng khoá X v "Tang ctthng sir lãnh d.o cüa Dâng di vói cong tác thanh 
niên thñ k' dy manh  cong nghip hoá, hin dai  hoá", gän vâi thrc hin tot 
các chü trucing, di.rOng 1i cüa Dàng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nu&c v& 
cong tác thanh niên. 

2. T chiirc (lang các c.p länh (lao ban ch.p hành (bàn cüng d.p chun bj 
t& và t chiTre thành cong dai hOi d d.i hi (bàn thirc sir tr& thành (lçrt sinh 
hoat chInh trj sâu rng, có nghia thit thirc, trong do c.n t.p trung các ni 
dung sau: 

- Xây drng van kin dai  hi bào dam eht li.rqng, dánh giá (lung, dy dü, 
tInh hInh và kt qua thirc hin nghj quyt (lai hi nhim ki vra qua; (lng 
thi chi rö nhting han chê, yu kern, nguyen nhân và rñt ra bài h9c kinh 
nghim. Can cit Nghj quyt Dai  hi  daj  biu Dáng b tinh Ngh An l.n thu 
XIX, nhim k' 2020 - 2025, nghj quyét dai  hi (lang b cüng c.p, barn sat 
các chit trixang, chInh sách v cong tác thanh niên (l d ra phrnmg huâng, 
miic tiêu, nhim vi, giâi pháp th?c hin nhim vii chInh trj và xây dirng t 
chite (bàn trong nhim kS'  mdi. Trong do, can chit tr9ng giáo dic l tuâng 
each mang, (lao ditc, lôi song, lông yéu nuOc, tir hào dan tc, khGi dy khát 
vçng xây drng quê hucing, dt nuOc phn vinh, hanh  phitc. D.y manh hçc 
tp và lam theo tu tuO'ng, (lao (litc, phong cách H ChI Minh. Di mâi manh 
me, toàn din, (lông b ni dung, phuung thirc hoat dng cita các c.p b 
(bàn; lam tot cong tác chärn lo, bão ye quyn và igi Ich hçip pháp, chInh (lang 
cUa (bàn viên, thanh thiêu nhi. Chit dng tIch circ tham gia phát trin kinh t 
- a hi, báo v, gi gin môi trung, phOng, chng, kh.c phiic hu qua thiên 
tai, djch bnh, báo (lam an ninh, trt tir,  an toàn xã hi, tang cutng cong tác 
dOi ngoi, hi nh.p quOc tê; quan tam cht luçmg ngun nhân 1irc tré, vai trô 
tiên phong trong 1p nghip, khi nghip di mói sang tab;  tham gia tIch circ, 
hiu qua và thirc hin các miic tiéu nhim vt chuyn (li s quic gia..., gop 
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phAn thirc hin thành cong các m1ic tiêu phát trin cUa tinh; khng djnh vai 
trô cUa dioàn viên, thanh niên trén quê hucing Chü tjch H ChI Minh. 

- Lãnh dao  chun bj t& cong tác nhân sir cc quan lãnh dao  các cp cüa 
Doàn; tp trung chi d.o tuyên diing, quy hoach, diào tao,  bô trI, diêu dng can 
b d chun bj truâc mt buâc cho nhân sir di hi doàn các cp; rà soát, 
quan tam b trI cong tác can b doàn chuyên trách den tuôi trung thành. Ban 
thng vii cap u cüng cap phôi hp v9i doàn cap trên länh dao  vic lira 
ch9n, gith thiu nhân sr tham gia ban ch.p hành doan, ban thi.rông vi và can 
b chü cht doàn thanh niên các cap khoá mâi bâo dam diêu kin, tiêu chuân, 
näng lirc, uy tin, có s hxcmg và ca cu hcp 1, dung nguyen tic, quy trInh 
theo các quy djnh cUa Dàng, Nhà nuâc và Diu 1 Doàn Thanh niên Cong  san 
H ChI Minh. 

- Thi gian tin hành dai  hi: Cp cci si hoàn thành truóc ngày 
31/5/2022; cp huyn hoàn thành trixâc ngày 15/8/2022. Dai  hi  dai  biu 
Doân Thanh niên Cong san H, ChI Minh tinh Ngh An lan thir XVIII, nhim 
k5' 2022 - 2027 hoàn thành trithc ngày 15/10/2022. Trong qua trInh chi dao 
cn tin hành t chüc dai  hôi diem môt so dcTn vi dé rñt kinh nghiêm chi 
dao chung cho tmg cap. 

3. Ban Thung vi Tinh doàn chi dao,  huâng dn các c.p bO Doàn trong 
tinh t chi'rc dai  hi darn bâo yêu c.0 theo quy djnh. Day manh  cong tác 
tuyên truyên trrróc, trong và sau dai  hi,  tao  sir chuyên bién manh  me ye nh.n 
thi'rc, trách nhim cüa các c.p üy, chInh quyên và toàn x hi trong vic chäm 
lo, bM diiàng, giáo diic th h tré, phát huy vai trO cüa thanh niên. Phát dng 
các phong trào thi dna sôi ni, rng kMp, thit thirc chào miing dai  hi. Da 
dng hoá hInh thirc, day manh  tuyên truyn trên các phuong tin thông tin dai 
chüng, mang  xã  hOi;  tang cuông biu drnmg, ton vinh, nhân rng din hInh 
tiên tiên. Giao cho doàn thanh niên thirc hin mt s cong trInh, phn vic 
phát triên kinh té - xã hi tai  dija phucmg, dcTn vj, dng thôi cong b và triên 
khai mt so chixcing trInh, cong trInh chäm 10 cho thanh thiu nhi. Phi hçTp 
vói các dan vj lien quan xây dirng k hoach và chun bj tt các diu kin d 
to chuc thành cong Dai  hi  dai  biu Doàn Thanh niên Cong  san H ChI Minh 
tinh Ngh An 1n thr XVIII, nhim k 2022 - 2027. 

4. Chi dao  các cp chInh quyn, ban, ngãnh chi'rc näng, Mt trn T quc 
và các to chirc chInh trj - xa hi ph& hçip ch.t chë, tao  diu kin thun 1çi d các 
cap b doàn to chic dai  hi ang tr9ng, tit kim, hiu qua, dung tin d và bào 
dam an toàn, nhât là trong diêu kin djch Covid- 19 có din bin phirc tap. 

5. Ban To chuc Tinh ñy phôi hqp huâng dn v cOng tac nhân sir dai  hi 
doàn các cap bào dam theo dung quy djnh. 
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6. Ban Tuyên giáo Tinh üy phi hçip hithng dn tuyên truyên v cong tác 
lãnh dao,  chi  dao,  kt qua các phong trào hành dng each m.ng cüa doàn 
thanh niên, kt qua dai  hi doàn các c.p, tao  khI the sôi nôi trong toàn tinh ye 

sir kin chInh trj cUa doàn viên, thanh niên và to ch'(rc doàn. 

7. Uy ban Kim tra Tinh üy phi hçTp hi.râng d.n cong tác kim tra, giám 
sat, xir 1 thông tin khiu nai,  th cáo lien quan dn cong tác nhân sir d.i hi 
doàn các cap. 

8. Ban Dan 4n Tinh üy th'tthng xuyên n.m bt tInh hInh di hi doàn 
các cap; chü trI, phôi hçip vói các ca quan, don vl lien quan hithng dn th.m 
djnh ni dung cong tác chun bj t ch'(rc Dai  hi  dai  biu Doàn Thanh niên 
Cong san H ChI Minh tinh Ngh An 1n thir XVIII, nhim k' 2022 - 2027; 
phôi hçip vâi các ban xây dirng Dãng Tinh üy theo dOi, don dc vic thirc 
hin Thông tn và báo cáo Ban Thuô'ng vi..i Tinhüy. 

Thông tn nay phô biên den chi b. 

Noinhân: 
-BanBIthixTWDàng, (b/c) 
- Ban BI thix TW Doãn, J 
- Các dng chI UV BCH Dãng b tinh, 
- Các ban xây drng Dãng Tinh üy, 
- Dãng doãn, ban can sir dãng, 
- Huyn, thành, thj üy, clang üy trirc thuc, 
- Ban Thxng vi Tinh doàn, 
- Chánh, Phó Chánh VPTU, 
- Phông Tng hçip VPTU, 
- Luu Van phOng TinhUy. 
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