
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH TRÀ VINH

LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2022– 2027

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Trà Vinh, ngày 10-11 tháng 10 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
-----------

- Thời gian: ngày 10 - 11/10/2022.
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh.

TT NỘI DUNG

08h00 ngày 10/10/2022: Viếng Đề thờ Bác.

I PHIÊN LÀM VIỆC THỨ NHẤT: Chiều ngày 10/10/2022

1 Ổn định tổ chức.

2 Văn nghệ.

3 Chào cờ (Quốc ca, Đoàn ca).

4 Bầu Đoàn Chủ tịch; Đoàn Thư ký; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

5 Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.

6 Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

7 Diễn văn khai mạc Đại hội.

8 Đoàn đại biểu thiếu nhi chúc mừng Đại hội.

9
Trình bày dự thao báo cáo chinh trị của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cộng san
Hồ Chi Minh tỉnh Trà Vinh khóa X trình tại Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ
2022 – 2027.

10 Giai lao.

11 Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cộng san Hồ Chi Minh tỉnh Trà Vinh
khóaX,nhiệmkỳ2017-2022.

12
Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS
Hồ Chi Minh tỉnh Trà Vinh và văn kiện Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chi
Minh, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

13 Đoàn Chủ tịch gợi ý, hướng dẫn thao luận.

14 Đại biểu di chuyển về các Trung tâm thao luận.

15 Đại biểu thao luận tại các Trung tâm.
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II PHIÊN LÀM VIỆC THỨ HAI: Sáng ngày 11/10/2022

1 Ổn định tổ chức.

2 Văn nghệ.

3 Báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội.

4 Bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chi Minh tỉnh Trà Vinh khóa XI, nhiệm kỳ
2022 - 2027.

5 Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

6 Giai lao, chụp anh lưu niệm.

7 Tham luận.

8 Báo cáo tổng hợp ý kiến, giai trình của Đoàn Chủ tịch và biểu quyết các vấn đề có ý
kiến khác nhau.

9
Báo cáo kết qua bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chi Minh tỉnh Trà Vinh khóa XI,
nhiệm kỳ 2022 - 2027 và kết qua Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ
XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

10
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chi Minh tỉnh Trà Vinh khóa XI, họp phiên họp
thứ nhất.

Đại biểu nghỉ.

III PHIÊN LÀM VIỆC THỨ BA: Chiều ngày 11/10/2022 (Phiên trọng thể)

1 Ổn định tổ chức.

2 Chương trình nghệ thuật chào mừng.

3 Chào cờ (Quốc ca, Đoàn ca).

4 Báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội.

5 Phát biểu chào mừng phiên trọng thể Đại hội.

6 Xem phóng sự về kết qua nổi bật công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh Trà
Vinh, nhiệm kỳ 2017-2022.

7 Tham luận tại Đại hội.

8 Giai lao.

9 Phát biểu chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh.

10 Phát biểu chỉ đạo của Ban Bi thư Trung ương Đoàn.

11 Báo cáo kết qua Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chi Minh tỉnh Trà Vinh
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khóa XI, lần thứ I.

12 Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ.

13 Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chi Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 -
2027 ra mắt Đại hội.

14 Khen thưởng; chia tay Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá X không tái cử

15 Thông qua Nghị quyết Đại hội.

16 Diễn văn bế mạc Đại hội.

17 Chào cờ bế mạc (Quốc ca, Đoàn ca).

18 Đáp từ, kết thúc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
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