
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

Số:         -CV/TĐTN-TCKT 
“Về danh mục tài liệu thi tuyển công chức  

có liên quan đến vị trí việc làm cần thi tuyển của 

cơ quan Tỉnh đoàn năm 2021” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:  Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 
ơ 

 

 

 Ngày 30/8/2021, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy có Công văn số 355-

CV/BTCTU “về phối hợp cung cấp danh mục tài liệu thi tuyển công chức cơ quan 

Đảng, đoàn thể năm 2021”. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tiến hành rà soát các văn bản, quy định, hướng 

dẫn, tài liệu có liên quan đến vị trí việc làm cần thi tuyển của cơ quan Tỉnh đoàn. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị danh mục tài liệu để xây dựng bộ đề thi viết 

môn nghiệp vụ chuyên ngành có liên quan đến vị trí việc làm cần thi tuyển của cơ 

quan Tỉnh đoàn gồm những văn bản sau:  

1. Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 13/12/2017). 

2. Hướng dẫn 16-HD/TWĐTN-BTC ngày 17/8/2018 của Ban Thường vụ Trung 

ương Đoàn “hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”. 

3. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 

XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. 

4. Quy định 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng “quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên 

trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp 

huyện” (Điều 5). 

5. Quy chế Cán bộ đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh 

(Ban hành kèm theo Quyết định 1040-QĐ/TU ngày 03/10/2016 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy).  

Văn bản kèm theo. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy nắm, tổng hợp./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, TCKT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ 

 

 

 
 

 

Trần Trí Cường 
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