
 

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH 
HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG 

*** 
Số: 40 - CV/HĐĐTW 

“V/v sửa đổi, bổ sung  
Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh khoá VIII, 

 giai đoạn 2018 - 2023” 

 
 

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2023 

 

 

 
 

Kính gửi: - Các đồng chí Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương; 
- Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố; 
- Ban Giám đốc các Cung, Nhà Thiếu nhi,  
  Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi toàn quốc; 
- Hội đồng Huấn luấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác 

Đội cấp Trung ương 
 

 

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương 
Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, để có căn cứ đề xuất, tham mưu Ban 
Chấp hành Trung ương Đoàn ban hành Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh khoá 
IX, giai đoạn 2023 - 2027, Hội đồng Đội Trung ương trân trọng đề nghị các 
đồng chí quan tâm, nghiên cứu, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung 
Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh khoá VIII, giai đoạn 2018 - 2023 (nếu có). 

Đối với Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tiễn thực 
hiện Điều lệ Đội trong giai đoạn 2018 - 2023, xây dựng báo cáo kết quả thực 
hiện Điều lệ Đội khóa VIII, giai đoạn 2018-2023 (có đề cương báo cáo và bảng 
đối chiếu nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh gửi kèm). 

Các ý kiến góp ý, đề xuất sửa đổi (nếu có) và báo cáo thực hiện Điều lệ 
Đội khóa VIII, đề nghị gửi về Hội đồng Đội Trung ương trước ngày 18/3/2023 
để tổng hợp (file mềm ý kiến gửi qua email: hoidongdoitw@gmail.com). 

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

Trân trọng. 
 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư TW Đoàn,  
  Chủ tịch Hội đồng Đội TW (để báo cáo); 
- Lưu VP HĐĐTW. 

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 
 
 

 
    

Lê Hải Long 
 


