
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH 
HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG 

*** 
Số: 164 -CV/HĐĐTW 

“V/v xây dựng hồ sơ tổng kết hoạt động  
hệ thống Nhà Thiếu nhi năm 2022” 

 
    Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2022 

 
 

Kính gửi:   Ban Giám đốc các Cung, Nhà Thiếu nhi, 
Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi 
các tỉnh, thành phố. 

  
Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 

- 2023, Chương trình hoạt động của hệ thống Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm 
hoạt động thanh thiếu nhi năm 2022, Hội đồng Đội Trung ương dự kiến tổ chức 
Hội nghị tổng kết hoạt động của hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc vào ngày 27, 
28/12/2022 tại tỉnh Ninh Bình. Để chuẩn bị tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động 
năm 2022, Hội đồng Đội Trung ương đề nghị các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung 
tâm hoạt động thanh thiếu nhi xây dựng hồ sơ tổng kết hoạt động và triển khai 
công tác thi đua - khen thưởng với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Về báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 

-  Báo cáo tập trung làm rõ kết quả hoạt động trên các mặt công tác theo 
chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo 
chương trình công tác năm. 

- Đánh giá những thuận lợi, hạn chế, khó khăn, phương hướng khắc phục 
các tồn tại, khó khăn và đề xuất, kiến nghị. 

- Giới thiệu, đánh giá các mô hình hay, hiệu quả trong tổ chức hoạt động cho 
thiếu nhi, trong đó quan tâm giới thiệu các hoạt động hỗ trợ cơ sở tổ chức các hoạt 
động Đội, xây dựng các sân chơi trực tuyến cho thiếu nhi, phương thức triển khai 
các hoạt động chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và hoạt động tại đơn vị. 

2. Về hồ sơ thi đua - khen thưởng 
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022. 
- Công văn đề nghị khen thưởng năm 2022 của Ban Thường vụ tỉnh, thành đoàn.  
- Trích ngang thành tích của đơn vị (có xác nhận của Ban Thường vụ tỉnh, 

thành đoàn). 
- Phụ lục số liệu năm 2022 (theo mẫu gửi kèm). 
- Giới thiệu mô hình hoạt động hiệu quả của đơn vị. 
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3. Lưu ý  
- Đối với khối các Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi: Hội đồng Đội 

Trung ương chỉ xét thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị đang tham gia sinh 
hoạt trong hệ thống các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu 
nhi do Hội đồng Đội Trung ương theo dõi và chỉ đạo.  

- Đối với các danh hiệu đề nghị khen thưởng: Thực hiện theo quy chế thi 
đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022 ban hành 
kèm theo quyết định số 109 - QD/TWĐTN-VP ngày 15/8/2018 của Ban Thường 
vụ Trung ương Đoàn; Hướng dẫn số 22 - HD/TWĐTN-VP ngày 26/12/2018 của 
Ban Bí thư Trung ương Đoàn về thực hiện quy chế thi đua, khen thưởng của Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022; Quy chế thi đua, khen thưởng của 
Đội TNTP Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 
55 - QĐ/HĐĐTW ngày 02/12/2019 của Hội đồng Đội Trung ương. 

Hồ sơ thi đua - khen thưởng đề nghị gửi về Hội đồng Đội Trung ương - Số 
62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; email: nhathieunhitoanquoc@gmail.com trước 
ngày 25/11/2022.  

Chi tiết liên hệ đồng chí Tô Lý Cường, chuyên viên Ban Công tác Thiếu 
nhi Trung ương Đoàn, số điện thoại: 096.987.8755. 
 
  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực HĐĐTW (để báo cáo); 
- BTV các tỉnh, thành đoàn (để phối hợp); 
- Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố; 
- Lưu VP HĐĐTW. 

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG 
PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 
 
 

 
 

Lê Anh Quân 
 


