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KẾ HOẠCH 
Thành lập và phát triển tổ chức Đoàn 

 trong các hợp tác xã, doanh nghiệp ngoài quốc doanh  

trên địa bàn tỉnh năm 2021  
----------- 

 

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về việc xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong hợp tác xã và các doanh nghiệp 

ngoài khu vực Nhà nước; Kế hoạch số 02-KH/BCĐ, ngày 10/5/2021 của Ban Chỉ 

đạo thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh về 

việc xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài quốc 

doanh của tỉnh năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch thực 

hiện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU    

1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 03/5/2017 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy việc xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong hợp tác xã và các 

doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; Nghị quyết số 03-NQ/TWĐTN-BTC, ngày 

05/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong 

doanh nghiệp ngoài nhà nước; Kế hoạch số 400-KH/TĐTN-TCKT, ngày 08/9/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc thành lập và phát triển tổ chức Đoàn trong 

các hợp tác xã, doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 

2025. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp bộ đoàn trong việc tăng cường 

mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; phát huy vai trò, vị trí của đoàn thanh 

niên trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

trên cơ sở xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh 

nghiệp; củng cố, duy trì hoạt động của tổ chức Đoàn đã thành lập và phát huy vai 

trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh; tạo 

môi trường cho đoàn viên, thanh niên công nhân được rèn luyện, phát huy năng lực 

bản thân góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

- Thông qua hoạt động của tổ chức Đoàn góp phần xây dựng lực lượng đoàn 

viên, thanh niên công nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, 

phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, góp phần xây dựng tổ 

chức Đảng doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 
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2. Yêu cầu 

- Phải kiên trì, linh hoạt vận động, thuyết phục xây dựng tổ chức Đoàn trong hợp 

tác xã, doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đoàn 

thể khác vận động các hợp tác xã, doanh nghiệp ngoài quốc doanh thành lập các tổ 

chức Đảng, đoàn thể trong đơn vị.  

II. CHỈ TIÊU  

1. Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động ổn định nhưng chưa có tổ 

chức Đảng, phấn đấu thành lập được 6% - 10% tổ chức Đoàn nếu có đủ điều kiện 

thành lập. 

2. Đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có tổ chức Đảng, phấn đấu 

thành lập được 30 - 40% tổ chức Đoàn nếu có đủ các điều kiện thành lập. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhằm nâng 

cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và tạo sự đồng thuận của 

lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã về việc phát triển tổ chức Đoàn trong hợp 

tác xã, doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

- Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa, 

tầm quan trọng của việc phát triển tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp ngoài 

quốc doanh, hợp tác xã; tập trung tuyên truyền cho thanh niên công nhân hiểu rõ 

về quyền và lợi ích của việc tham gia tổ chức đoàn, các hoạt động có ý nghĩa thiết 

thực của tổ chức đoàn, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong việc tuyên truyền, vận 

động thành lập và phát triển tổ chức Đoàn trong hợp tác xã và các doanh nghiệp 

ngoài quốc doanh. 

- Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về tổ chức Đoàn, các hoạt động có ý 

nghĩa thiết thực của tổ chức đoàn bằng nhiều hình thức đến lãnh đạo hợp tác xã, 

chủ doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Chú trọng vào vị trí vai trò của tổ chức Đoàn 

trong việc hỗ trợ và đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên công nhân, những lợi 

ích của chủ doanh nghiệp khi có tổ chức Đoàn tại hợp tác xã, doanh nghiệp. Kết 

hợp giữa tuyên truyền và vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận của lãnh đạo 

doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc thành lập và triển khai hoạt động của tổ chức 

Đoàn vì mục đích xây dựng mối quan hệ lao động, hài hòa, ổn định và tiến bộ 

trong doanh nghiệp, hợp tác xã.  

2. Tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo 

và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, thanh niên 

trong hợp tác xã, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

- Đoàn các cấp tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực bằng nhiều hình 

thức, chú trọng vào vị trí vai trò của tổ chức đoàn trong việc hỗ trợ và đồng hành 

cùng thanh niên công nhân trên đường lập thân, lập nghiệp và vui chơi giải trí. Tổ 

chức nhiều hoạt động giao lưu giải trí lành mạnh, tạo môi trường cho đoàn viên, 

thanh niên thể hiện và phát huy năng lực cá nhân; trao đổi và cung cấp thông tin, 
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tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên trong hợp tác xã, các doanh nghiệp ngoài 

quốc doanh tham gia công tác xã hội và các hoạt động tại địa phương. Tuyên 

truyền vận động đoàn viên, thanh niên sống lành mạnh, tích cực bài trừ tệ nạn xã hội. 

- Thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ, phối hợp, kết hợp với các cấp 

chính quyền, với các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể khác để nắm bắt tình hình, 

tư tưởng đoàn viên, thanh niên trong hợp tác xã, các doanh nghiệp ngoài quốc 

doanh trên địa bàn, từ đó tổ chức các hoạt động đáp ứng với nhu cầu, nguyện vọng 

chính đáng của thanh niên công, giúp đoàn viên, thanh niên ổn định công việc, yên 

tâm lao động, yêu ngành, yêu nghề, gắn bó với hợp tác xã, doanh nghiệp.  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ trợ pháp lý, bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh niên thông qua tuyên truyền, phổ biến 

đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về Bộ Luật 

lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Thanh niên và các chế 

độ, chính sách khác có liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, thanh niên trong 

doanh nghiệp. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động tư vấn, 

hỗ trợ nâng cao sức khỏe, thể chất cho đoàn viên, thanh niên thông qua các hoạt 

động truyền thông về dinh dưỡng, cách phòng chống dịch bệnh, phòng tránh tai 

nạn lao động, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, cấp phát thuốc miễn phí.  

- Phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa ưu đãi cho đoàn viên, 

thanh niên thông qua các hoạt động hỗ trợ trực tiếp đến đoàn viên, thanh niên như 

quầy bán hàng bình ổn giá, xe bán hàng lưu động...  

- Vận động chủ doanh nghiệp, hợp tác xã tạo điều kiện và tổ chức cho đoàn 

viên, thanh niên tham gia các chương trình, hoạt động của tổ chức Đoàn trên địa 

bàn hoặc trong doanh nghiệp; đồng thời, tăng cường tổ chức các chương trình, hoạt 

động riêng phù hợp với từng doanh nghiệp, các doanh nghiệp trên cùng một địa 

bàn hoặc trong khu công nghiệp, tiến tới thành lập các câu lạc bộ nghề nghiệp, sở 

thích trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động theo sự chỉ đạo trực tiếp của 

Đoàn thanh niên cơ sở và lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã. 

3. Củng cố tổ chức Đoàn đã thành lập trong hợp tác xã, các doanh nghiệp 

ngoài quốc doanh 

- Nắm chắc số lượng đoàn viên, thanh niên, thực trạng tổ chức và hoạt động 

của tổ chức Đoàn trong hợp tác xã, doanh nghiệp đã thành lập, qua đó củng cố, 

kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động. Việc sắp xếp tổ chức hoạt động của 

đoàn tại khu vực này phải phù hợp, linh hoạt trong điều kiện thực tiễn, đảm bảo 

duy trì hoạt động hiệu quả. 

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn đảm bảo phù hợp 

phù hợp với điều kiện của từng hợp tác xã, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, tránh các 

hoạt động hình thức, không phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh của hợp tác 

xã và doanh nghiệp. Cùng với việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

chính đáng cho người lao động là đoàn viên, thanh niên, phải động viên đoàn viên, 

thanh niên chấp hành đúng pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, 
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tích cực tham gia xây dựng hợp tác xã, doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động 

hiệu quả, bền vững, tạo niềm tin vững chắc cho chủ doanh nghiệp đối với sự lãnh đạo 

của Đảng và Nhà nước.  

- Nâng cao năng lực hoạt động của Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp 

tỉnh. Đoàn cấp huyện phân công cán bộ đầu mối quản lý các tổ chức Đoàn trong 

các doanh nghiệp ngoài nhà nước một cách hợp lý. Quan tâm xây dựng, kiện toàn, 

nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác đoàn trong hợp tác xã, doanh nghiệp 

ngoài quốc doanh, đặc biệt là Bí thư Đoàn trong hợp tác xã, doanh nghiệp phải là 

những đồng chí nhiệt tình với công việc, am hiểu công tác xây dựng đoàn. Thường 

xuyên hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh 

niên trong các hợp tác xã, doanh nghiệp. 

4. Phát triển đoàn viên trong hợp tác xã, doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

- Quan tâm bồi dưỡng, kết nạp thanh niên công nhân ưu tú vào Đoàn, làm cơ sở 

thành lập các tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp, hợp tác xã. Thực hiện đúng điều kiện, tiêu 

chuẩn, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới. Tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên phải có ý 

nghĩa, tạo được dấu ấn tình cảm tốt trong đoàn viên.  

- Vận động thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tham gia 

sinh hoạt trong các chi đoàn, câu lạc bộ, đội, nhóm, các đội hình thanh niên có sẵn 

do Đoàn quản lý (tại các doanh nghiệp hoặc trên địa bàn dân cư) hoặc tham gia 

các hoạt động do Đoàn địa phương tổ chức. 

- Tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giải trí lành mạnh, tạo môi trường cho 

thanh niên thể hiện và phát huy năng lực cá nhân; trao đổi và cung cấp thông tin, 

tạo điều kiện cho thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước tham gia 

công tác xã hội và các hoạt động tại địa phương.  

- Kịp thời khen thưởng, biểu dương đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất 

sắc trong lao động sản xuất và tham gia hoạt động Đoàn. Quan tâm bồi dưỡng, tạo 

môi trường để đoàn viên ưu tú trong hợp tác xã, doanh nghiệp rèn luyện, phấn đấu 

trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.  

5. Tăng cường vận động thành lập tổ chức Đoàn trong hợp tác xã, doanh 

nghiệp ngoài quốc doanh 

- Tăng cường công tác khảo sát, nắm tình hình doanh nghiệp có người lao động 

là đoàn viên, thanh niên nhưng chưa có tổ chức Đoàn. Chủ động tiếp cận, kiên trì 

thuyết phục, vận động để chủ hợp tác xã, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ thành lập tổ 

chức Đoàn, trước hết là những hợp tác xã, doanh nghiệp có nhiều lao động là đoàn 

viên, thanh niên và sản xuất - kinh doanh ổn định. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Trà Vinh 

tiếp tục tuyên truyền, vận động lãnh đạo các doanh nghiệp có hội viên thành lập tổ 

chức Đoàn trong doanh nghiệp mình. 

- Vận động thanh niên trong hợp tác xã, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 

tham gia sinh hoạt trong các chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm, các đội hình 

thanh niên có sẵn do đoàn, hội quản lý (tại các doanh nghiệp hoặc trên địa bàn dân 

cư) hoặc tham gia các hoạt động do tổ chức đoàn địa phương tổ chức; đồng thời 
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tiếp cận, xây dựng lực lượng nòng cốt và từng bước vận động, mời gọi các đội 

hình thanh niên có sẵn, các đội, nhóm tự phát trong đoàn viên, thanh niên trong 

hợp tác xã, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tham gia các hoạt động của Đoàn, 

từng bước đưa hoạt động của các nhóm này theo đúng định hướng của Đoàn thanh 

niên, tiến tời thành lập tổ chức Đoàn. 

- Ngay sau khi thành lập có kế hoạch chuyển sinh hoạt đoàn cho đoàn viên 

đang làm việc ở hợp tác xã, doanh nghiệp nhưng đang sinh hoạt đoàn ở nơi khác 

về tổ chức Đoàn của hợp tác xã, doanh nghiệp. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng các điển 

hình đoàn viên, thanh niên công nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản 

xuất, trong tham gia hoạt động Đoàn; các tổ chức đoàn trong hợp tác xã, doanh 

nghiệp ngoài quốc doanh có hoạt động nổi bật. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng 

các đơn vị xuất sắc trong việc thực hiện thành lập tổ tổ Đoàn trong hợp tác xã, 

doanh nghiệp ngoài quốc doanh để các địa phương, đơn vị khác học tập, rút kinh nghiệm. 

- Các cấp bộ Đoàn cần tranh thủ sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, 

tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể trong công tác vận động thành lập tổ 

chức Đoàn trong hợp tác xã, doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

IV. TỔ CHỨC THỨC HIỆN 

1. Tỉnh đoàn 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai đến các Huyện, Thị, Thành đoàn, Đoàn khối 

các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.  

- Giao Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn theo dõi việc triển khai thực hiện 

Kế hoạch này; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo, đôn đốc các Huyện, 

Thị, Thành đoàn, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức triển khai 

thực hiện kế hoạch này. 

- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây 

dựng nội dung tuyên truyền, giới thiệu về tổ chức Đoàn phù hợp với đối tượng là 

thanh niên công nhân, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã triển khai đến các Huyện, Thị, 

Thành đoàn, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh làm tài liệu tuyên truyền. 

- Giao Ban Phong trào Tỉnh đoàn tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tổ 

chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, thanh niên 

công nhân. 

2. Đề nghị Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh chỉ đạo Hội Doanh nhân trẻ 

tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động lãnh đạo các doanh nghiệp có hội viên thành lập tổ 

chức Đoàn trong doanh nghiệp mình nếu có đủ điều kiện thành lập nếu có đủ điều kiện 

thành lập. 

3. Các Huyện, Thị, Thành đoàn, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh 

nghiệp tỉnh 
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- Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và kế hoạch của cấp ủy 

cùng cấp, xây dựng kế hoạch thực hiện và chỉ đạo Đoàn cấp cơ sở triển khai thực 

hiện công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn trong hợp tác xã, các doanh 

nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương, đơn vị. 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đoàn thể - chính trị xã 

hội tăng cường công tác tuyên truyền, khảo sát, tiếp cận và vận động lãnh đạo hợp 

tác xã, doanh nghiệp và đoàn viên, thanh niên công nhân để thành lập tổ chức 

Đoàn trong các hợp tác xã, doanh nghiệp ngoài quốc doanh có đủ điều kiện; hướng 

dẫn, giúp đỡ tổ chức Đoàn trong hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động đảm bảo hiệu quả. 

Trên đây là Kế hoạch thành lập và phát triển tổ chức Đoàn trong hợp tác xã, 

các doanh nghiệp ngoài quốc doanh năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị 

Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn khối các Cơ quan và Doanh 

nghiệp triển khai thực hiện tốt. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tổ chức TW Đoàn (b/c); 

- Ban Chỉ đạo 380 Tỉnh ủy (b/c); 

- Các Huyện, Thị, Thành đoàn (t/h); 

- Đoàn khối các CQ&DN (t/h); 

- Lưu VT, TCKT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 
BÍ THƯ 

 

 

 

 

Trần Trí Cường 
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