ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TW
BCH ĐOÀN VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG
***
Số 210-CV/ĐTNVPTW

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

V/v triệu tập đoàn viên tham dự Hội nghị tổng kết
công tác đoàn năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015

Kính gửi Các cơ sở Đoàn trực thuộc,
Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2014,
được sự đồng ý của Đảng ủy và Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Đoàn
Thanh niên Văn phòng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn
phong trào thanh niên năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015, cụ thể
như sau:
1. Nội dung
- Đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014; triển khai
nhiệm vụ công tác năm 2015.
- Tổng kết Trang thông tin điện tử (Website) Đoàn Văn phòng Trung ương
Đảng năm 2014,
- Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn và phong
trào thanh niên năm 2014.
2. Thành phần
- Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương.
- Các đồng chí Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra; thành viên các Ban chuyên môn của
Đoàn Văn phòng Trung ương.
- Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở,
- Ban Chấp hành các Chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở,
- Các đồng chí thành viên Ban Biên tập, Ban Quản trị Website Đoàn Văn
phòng Trung ương,
- Đoàn viên xuất sắc năm 2014.
- Đối với Chi đoàn cơ sở T-78 và Chi đoàn cơ sở Công ty An Phú: Toàn thể
đoàn viên, thanh niên
3. Thời gian: 01 buổi, từ 8 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 30-12-2014.
4. Địa điểm:
- Tại khu vực Hà Nội: trực tuyến tại hội trường tầng 3 nhà số 2 (số 1A Hùng
Vương, Ba Đình, Hà Nội).
1

- Tại khu vực TP. Đà Nẵng: trực tuyến tại phòng họp Vụ Địa phương III.
- Tại khu vực TP. Hồ Chí Minh: trực tuyến tại phòng họp Vụ Địa phương II.
4. Trang phục: áo Thanh niên Việt Nam, quần tối màu.
*
Để bảo đảm tổ chức thành công Hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng
Trung ương đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc báo cáo cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tạo
điều kiện về thời gian và phương tiện đi lại đồng thời cử cán bộ, đoàn viên thanh
niên tham gia đảm bảo theo thành phần triệu tập.
Nơi nhận:
- Như kính gửi,
- Đảng ủy Văn phòng Trung ương (để báo cáo),
- Đồng chí Lê Văn Hùng (để báo cáo)
- Vụ Tổ chức- Cán bộ (để báo cáo)
- Lưu Văn phòng Đoàn.

TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Phùng Quang Thắng

