
Ban chỉ đạo đề án
“ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN CÔNG  NHÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG” GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP
CÁC CƠ SỞ ĐOÀN – HỘI
TRONG DOANH NGHIỆP

TÀI LIỆU

Bình Dương, tháng 12 năm 2017
Lưu hành nội bộ



2

02 Lời ngỏ

04 Giới thiệu chung về tổ chức Đoàn - Hội

Một số nét hoạt động nổi bật của Đoàn - Hội
tỉnh Bình Dương đối với thanh niên công nhân11

Quyền lợi của Doanh nghiệp và Thanh niên
công nhân khi có tổ chức Đoàn - Hội17

19

MỤC LỤC

Hướng dẫn quy trình thành lập các cơ sở
Đoàn - Hội trong doanh nghiệp

TÀI LIỆU
HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP

CƠ SỞ ĐOÀN - HỘI
TRONG DOANH NGHIỆP

Chỉ đạo thực hiện:
BCĐ Đề án “Đoàn kết tập hợp

Thanh niên công nhân
tỉnh Bình Dương”

giai đoạn 2016 - 2020

Chịu trách nhiệm nội dung:
Tỉnh Đoàn Bình Dương

Biên soạn:
Tổ thư ký Đề án 

Trình bày:
Minh Đức



3

Bình Dương là tỉnh có nhiều khu, cụm công nghiệp phát triển, nhiều doanh nghiệp đang hoạt 
động, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đi cùng với đó là lực lượng đông đảo 
thanh niên công nhân, đặc biệt là thanh niên công nhân từ các địa phương khác chuyển đến đang làm 
việc tại các doanh nghiệp. Việc thành lập cơ sở Đoàn – Hội trong doanh nghiệp được quy định tại 
Nghị định số 98/ 2014/ NĐ-CP, ngày 24/10/2014 của chính phủ là hoạt động cần thiết trong giai đoạn 
hiện nay, thông qua các tổ chức Đoàn – Hội góp phần đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân, tổ chức 
các hoạt động phong trào cho thanh niên công nhân, đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho 
thanh niên công nhân tại đơn vị, giúp thanh niên công nhân ổn định tư tưởng, yên tâm lao động, 
cống hiến tạo điều kiện cho sự phát triển ổn định của các doanh nghiệp nói riêng và của tỉnh 
Bình Dương nói chung.

 Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hiểu thêm về tổ chức Đoàn – Hội, những lợi ích 
mang lại khi thành lập các cơ sở Đoàn – Hội trong đơn vị, cũng như các bước để thành lập tổ chức Đoàn – Hội, 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương phối hợp tổ thư ký Đề án “Đoàn kết tập hợp TNCN tỉnh Bình Dương” 
giai đoạn 2016 - 2020 biên soạn Tài liệu vận động thành lập các cơ sở Đoàn – Hội trong doanh nghiệp. 
Hy vọng với kênh thông tin hữu ích này, quý doanh nghiệp sẽ quan tâm và tạo điều kiện thành lập cũng như 
duy trì hoạt động hiệu quả các cơ sở Đoàn – Hội tại đơn vị mình, cùng đóng góp vì sự phát triển chung 
của tỉnh Bình Dương.

1. Lời ngỏ: 
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 Là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên 
Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn 
bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì 
mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh. 

 Thanh niên Việt Nam tuổi từ 
đủ 16 đến 30 tuổi, tích cực học tập, 
lao động và bảo vệ Tổ quốc, được tìm 
hiểu về Đoàn và tán thành Điều lệ 
Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một 
tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ 
ràng đều được xét kết nạp vào Đoàn.

 Lấy ngày 26/3/1931 là ngày 
kỷ niệm thành lập Đoàn.

2. Giới thiệu chung về tổ chức Đoàn – Hội:
2.1 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
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NHIỆM VỤ CỦA
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHỨC NĂNG CỦA
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Đoàn là Đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ 
sung lực lượng trẻ cho Đảng, Nhà nước và các ngành. 
Đoàn luôn luôn xác định nhiệm vụ của mình là đội quân 
xung kích cách mạng tích cực tham gia xây dựng Đảng 
và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ 
vang của Đảng và của Bác Hồ.

Đoàn là Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, tạo 
môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp học 
tập rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người 
lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã  hội hiện nay.

Đoàn là Người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp 
pháp của tuổi trẻ. Chức năng này khẳng định rõ tổ chức 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức của thanh niên, vì 
thanh niên.

 Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp 
thanh niên, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, định 
hướng chính trị trong việc xây dựng tổ chức hoạt 
động của Hội LHTN, Hội sinh viên Việt Nam,… 
nhằm đưa thanh niên vào trong tổ chức của Hội và 
Đoàn cùng phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nuớc 
Việt Nam độc lập dân chủ, giàu mạnh, công bằng, 
xã hội văn minh theo định hướng XHCN.
 Giáo dục lý tưởng Xã hội chủ nghĩa cho 
đoàn viên, thanh niên thông qua các phong trào 
hành động cách mạng.
 Tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, 
coi nhiệm vụ xây dựng Đảng là một tất yếu trong 
xây dựng tổ chức Đoàn, ngược lại Đoàn TNCS phải 
là đội quân trung thành, kế tục sự nghiệp của 
Đảng, mang ngọn cờ, lý tưởng của Đảng đến đích 
cuối cùng, đưa NQ và đường lối của Đảng vào 
trong cuộc sống.
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CẤP TRUNG ƯƠNG
CẤP TỈNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

CẤP HUYỆN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
CẤP CƠ SỞ (gồm đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở)

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
TỈNH BÌNH DƯƠNG

Tổng số Đoàn cấp huyện trực thuộc Tỉnh có 22 đơn vị gồm:

09 huyện, thị, thành đoàn: Thủ Dầu Một, Thuận An, 
Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bắc 
Tân Uyên, Bàu Bàng.
03 lực lượng vũ trang: Đoàn Thanh niên Công an Tỉnh, 
Đoàn Thanh niên Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy 
Tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh;
02 Đoàn khối: Đoàn khối Doanh nghiệp và Đoàn khối 
Các cơ quan Tỉnh; 
02 Đoàn TN công ty cao su: Đoàn TN Công ty Cổ phần 
cao su Phước Hòa, Đoàn TN Công ty TNHH MTV Cao su 
Dầu Tiếng;
06 Đoàn trường Đại học, Cao đẳng: ĐH Thủ Dầu Một, ĐH 
Bình Dương, ĐH Kinh tế kỹ thuật Bình Dương, ĐH Thủy 
Lợi (cơ sở 2), CĐ Y Tế Bình Dương, CĐ nghề Việt Nam – 
Singapore.
Tổng số cơ sở Đoàn trong toàn Tỉnh có 512 đơn vị.
Tổng số đoàn viên cả tỉnh có 82.000 đoàn viên.
Hàng năm có khoảng 15.000 đoàn viên mới được kết 
nạp vào tổ chức.

* HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA ĐOÀN
Gồm 4 cấp:
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Tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 
là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh 
niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng 
của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Hội LHTN Việt Nam hoạt động 
trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hội LHTN Việt Nam đoàn kết, hợp tác với 
thanh niên, các tổ chức thanh niên trong khu 
vực và trên thế giới vì hoà bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Hội LHTN Việt Nam có mục đích: Đoàn kết, 
tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên Việt 
Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho 
sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất 
nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 
XHCN.

Lấy ngày 15/10/1956
là ngày kỷ niệm thành lập Hội.

2.2. Hội liên hiệp thanh niên việt nam
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CHỨC NĂNG CỦA
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

NHIỆM VỤ CỦA
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

Đoàn kết, tập hợp các lực lượng thanh niên 
Việt Nam trong và ngoài nước cống hiến tài năng, sức 
trẻ cho mục tiêu chung, khuyến khích hội viên và 
thanh niên tham gia tích cực vào hoạt động ích nước, 
lợi nhà, hướng thiện.

Tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần 
giải quyết và đáp ứng những nhu cầu chính đáng của 
hội viên, thanh niên.

Kêu gọi và kiến nghị kịp thời với các cơ quan 
Nhà nước, các tổ chức xã hội cùng chăm lo bảo vệ 
quyền lợi hợp pháp của hội viên và các tổ chức 
thành viên.

Đoàn kết hợp tác với tổ chức thanh niên trong 
khu vực và trên thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ, tiến bộ xã hội vì cuộc sống văn minh, hạnh 
phúc của tuổi trẻ.

Thường xuyên chăm lo xây dựng Hội, mở rộng 
mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tích cực tham 
gia xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thanh niên từ 15 tuổi trở lên thì có thể được 
kết nạp vào Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Tập hợp, đoàn kết, giáo dục mọi tầng lớp thanh 
niên Việt Nam. Hướng dẫn và tạo điều kiện để hội viên hoàn 
thiện nhân cách, trở thành công dân tốt, cống hiến tài năng 
sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên và tổ 
chức thành viên trước pháp luật và công luận.
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HỆ THỐNG TỔ CHỨC
ỦY BAN HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN

Gồm 4 cấp:

Cấp Trung ương
Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương

Cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương
Cấp xã, phường, thị trấn và tương đương

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM 
TỈNH BÌNH DƯƠNG

Tổng số Hội Liên hiệp thanh niên cấp huyện 
trực thuộc Tỉnh có 11 đơn vị gồm:
09 huyện, thị, thành phố: Thủ Dầu Một, Thuận 
An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Phú Giáo, Dầu 
Tiếng, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng.
Hội LHTN Việt Nam khối Doanh nghiệp Tỉnh.
Hội LHTN Việt Nam Công ty Điện tử Foster 
(Việt Nam)
Tổng số cơ sở Hội Liên hiệp thanh niên 
trong toàn Tỉnh có 117 đơn vị với 1.115 chi 
hội trực thuộc.
Tổng số hội viên cả tỉnh có 165.750 hội viên.
Hàng năm có khoảng 10.000 hội viên mới 
được kết nạp vào tổ chức.
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2.3 ĐIỂM KHÁC BIỆT
GIỮA TỔ CHỨC ĐOÀN VÀ HỘI 

- Hoạt động mang tính chất chính trị - xã 
hội, thực hiện chủ trương, đường lối của 
Đảng và Nhà nước
- Các hoạt động nhằm giáo dục, định 
hướng chính trị, chăm lo bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của thanh niên.
- Hoạt động cần tuân thủ theo quy định 
điều lệ Đoàn.

- Hoạt động đa dạng về nội dung, phong 
phú về hình thức, phù hợp với nhiều tầng 
lớp thanh niên.
- Các hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu 
vui chơi, giải trí, giao lưu chăm lo đời 
sống thiết thực cho thanh niên.
- Hoạt động đòi hỏi sự năng động và 
sáng tạo của chi hội.

TỔ CHỨC ĐOÀN TỔ CHỨC HỘI
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3. Một số nét hoạt động nổi bật
của Đoàn – Hội tỉnh Bình Dương đối với thanh niên công nhân

a. Chăm lo cho thanh niên công nhân:

GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG CHO TNCN

+ Tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu về 
cuộc đời và sự nghiệp Bác Hồ, tuyên truyền các 
ca khúc cách mạng, hội trại truyền thống,...
+ Về nguồn thăm các di tích lịch sử.
+ Thăm và tặng quà các gia đình chính sách, 
mẹ Việt Nam anh hùng.
+ Tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt 
sĩ nhân ngày 27/7 hàng năm.

TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC
PHÁP LUẬT CHO TNCN

+ Tổ chức “Ngày hội lái xe an toàn”, dạy 
và cấp bằng lái xe miễn phí.
+ Tổ chức phiên tòa giả định, tư vấn 
pháp luật miễn phí.
+ Tổ chức các hội thi, cuộc thi tìm hiểu 
pháp luật.
+ Tổ chức tuyên truyền pháp luật tại 
doanh nghiệp theo nhu cầu của Doanh 
nghiệp và thanh niên công nhân.

CHĂM LO SỨC KHỎE CHO TNCN

+ Tổ chức nhiều đợt khám, phát thuốc 
miễn phí. 
+ Tổ chức các diễn đàn tư vấn sức 
khỏe cho thanh niên.

LUẬT

HỘ TỊCH
NĂM 2014

(Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016)
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CHĂM LO NHU CẦU VĂN HÓA,
VĂN NGHỆ, THỂ DỤC, THỂ THAO

ĐỒNG HÀNH CÙNG TNCN
TRONG HỌC TẬP, LAO ĐỘNG

ĐỒNG HÀNH, HỖ TRỢ TNCN
CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

+ Trao tặng Nhà nhân ái; Căn phòng 
mơ ước.

+ Trao quỹ hỗ trợ Thanh niên xa quê 
có hoàn cảnh khó khăn.

+ Thăm và tặng quà tết cho thanh 
niên công nhân.

+ Tổ chức các chương trình bán hàng 
giảm giá, bán hàng giá gốc cho thanh 
niên.

+  Hỗ trợ thanh niên được học nghề, 
vay vốn kinh doanh, sản xuất, ...

+ Tổ chức các chương trình văn nghệ các 
khu công nghiệp, mừng Xuân, chào mừng 
các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước.

+ Tổ chức các hội thi văn nghệ, hội thao, 
hội trại.

+ Tổ chức chiếu phim, cắt tóc miễn phí, 
các gian hàng trò chơi dân gian.

+ Tổ chức các chương trình sân chơi cuối 
tuần, phiên chợ TNCN.

+ Mở các lớp phổ cập kiến thức tin học 
miễn phí.

+ Phát động phong trào sáng kiến, sáng 
tạo trong doanh nghiệp.

+ Tập huấn các kỹ năng sống, kỹ năng làm 
việc nhóm.

+ Tổ chức tọa đàm, giao lưu với thanh niên 
công nhân ưu tú.
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b. Đóng góp vì sự phát triển của Doanh nghiệp:

 + Tổ chức những buổi tọa đàm, tập 
huấn kỹ năng về văn minh – văn hóa doanh 
nghiệp, tác phong công nghiệp.

 + Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo 
doanh nghiệp và thanh niên trực tiếp sản 
xuất, kinh doanh.

 + Đăng ký đảm nhận những công 
trình, phần việc khó khăn trong sản xuất, 
kinh doanh.

 + Tham mưu xây dựng hệ thống nhận 
diện thương hiệu của doanh nghiệp, ...

 + Tổ chức tôn vinh, tuyên dương và trao 
giải thưởng “Lao động trẻ tiêu biểu”, “Tài 
năng trẻ”, “Liên hoan sáng tạo trẻ”, ... cho 
thanh niên có những sáng cải tiến kỹ thuật, 
cải tiến quy trình sản xuất đạt chất lượng, làm 
lợi nhuận, giảm chi phí đầu vào, tăng đầu ra 
cho doanh nghiệp.
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c. Đóng góp sự phát triển xã hội:
Đoàn - Hội là tổ chức tập hợp thanh niên, lực lượng lao động trẻ, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, 
xung kích và tình nguyện đóng góp thiết thực vào hoạt động vì sự phát triển của cộng đồng, xã hội.

Tổ chức các hoạt động
đền ơn đáp nghĩa

Bảo vệ môi trườngThăm và tặng quà
trẻ em khó khăn

Bảo đảm trật tự
an toàn giao thông

Hiến máu nhân đạoLàm tuyến đường
nông thôn mới, nạo vét kênh

Trồng cây xanh
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Chủ Doanh nghiệp
(Chưa có tổ chức Đoàn - Hội)

ĐỂ THÚC ĐẨY
TIẾN ĐỘ

SẢN XUẤT 

CÔNG NHÂN  PHẢI
LÀM THÊM GIỜ

Dễ bị kẻ xấu lôi kéo (tham gia đình, lãng công), 
ảnh hưởng quá trình sản xuất,  phát triển bền 

vững của Doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải
trả tiền ngoài giờ

Không có 
tinh thần làm việc

Bị ép buộc

Không gắn bó
với Doanh nghiệp

TẠI DOANH NGHIỆP
CHƯA CÓ TỔ CHỨC ĐOÀN – HỘI
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TẠI DOANH NGHIỆP
CÓ TỔ CHỨC ĐOÀN – HỘI

Chủ Doanh nghiệp
(Có tổ chức Đoàn - Hội)

Phát động, phong trào 
thi đua sản xuất,

sáng kiến, sáng tạo. 
Tổ chức, tham gia
các chương trình

Văn nghệ -
Thể dục Thể thao,

các hoạt động xã hội Công nhân

Chia sẻ
tâm tư, tình cảm

Chăm lo
vật chất, tinh thần

Thúc đẩy
tiến độ

Sản xuất
giao kịp hàng

Kết bạn
Giao lưu

Vui chơi, giải trí

Tái tạo
sức lao động

Giao cho tổ chức Đoàn - Hội 
phát động, đảm nhận công 
trình, phần việc thanh niên gắn 
với lợi ích Doanh nghiệp

- Làm hết việc chứ không hết giờ.
- Nhiều sáng kiến thúc đẩy sản xuất nhanh.
- Sẵn sàng  hăng say, nhiệt tình.
- Tạo thi đua trong các tổ, phân xưởng.



4. Quyền lợi của Doanh nghiệp
và Thanh niên công nhân khi có tổ chức Đoàn – Hội:

4.1. Quyền lợi của Doanh nghiệp
* Được tổ chức Đoàn – Hội các cấp 
phối hợp tổ chức các hoạt động chăm 
lo đời sống văn hóa, tinh thần cho 
thanh niên công nhân.

* Thông qua các hoạt động phong trào, hoạt 
động xã hội góp phần quảng bá và xây dựng 
thương hiệu cho Doanh nghiệp.

* Qua các hoạt động tuyên truyền, vận động 
thanh niên thực hiện tốt nội quy của đơn vị, 
nhất là về an toàn, vệ sinh lao động; phát 
huy sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật; 
đảm bảo quy trình sản xuất, kinh doanh 
dịch vụ; xây dựng thái độ làm việc tích cực 
và tác phong công nghiệp.

17
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4.2. Quyền lợi của thanh niên công nhân

* TNCN tham gia vào 
việc thực hiện công 
trình thanh niên, Chiến 
dịch “Kỳ nghỉ hồng”, 
tham gia phong trào 
“Sáng tạo trẻ”, “3 trách 
nhiệm”, “Tiết kiệm – 
chống lãng phí” góp 
phần nâng cao hiệu 
quả sản xuất kinh 
doanh của doanh 
nghiệp.

* Được tổ chức 
Đoàn – Hội giới 
thiệu (Đoàn viên ưu 
tú) cho Đảng xem 
xét kết nạp.

* Được tham gia các hoạt 
động chăm lo lợi ích và nhu 
cầu chính đáng, đồng thời 
phát huy vai trò của TNCN 
tham gia phát triển doanh 
nghiệp thông qua các đề 
án, chương trình của Tỉnh.

* Được hỗ trợ tư vấn, chăm sóc 
sức khỏe sinh sản, tham gia 
các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể dục thể thao vui tươi, 
lành mạnh, qua đó tăng cường 
giao lưu, kết nối, tạo sự gắn kết 
trong TNCN, phục vụ tốt hơn 
cho hoạt động sản xuất của 
doanh nghiệp.
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5. Hướng dẫn quy trình thành lập
các cơ sở Đoàn – Hội trong doanh nghiệp:

Doanh nghiệp có nhu cầu thành lập cơ sở Đoàn – Hội trong đơn vị sẽ liên hệ với 
Đoàn – Hội cấp huyện trên địa bàn để được hướng dẫn cụ thể. (Thông tin liên hệ 
kèm theo).

Đoàn – Hội cấp huyện tiến hành khảo sát quy mô doanh nghiệp, số lượng thanh 
niên, số lượng đoàn viên để xác định mô hình thành lập.

Đại diện doanh nghiệp và Đoàn – Hội cấp huyện tiến hành họp thống nhất phương 
hướng, mục tiêu hoạt động, dự kiến thời gian, hoạt động ra mắt cơ sở Đoàn – Hội 
trong doanh nghiệp.

Đoàn – Hội cấp huyện tiến hành giới thiệu về tổ chức Đoàn – Hội cho TNCN tại 
doanh nghiệp; Tổng hợp danh sách đoàn viên, hội viên, phát triển đoàn viên, hội 
viên mới; Dự kiến nhân sự chủ chốt của tổ chức Đoàn – Hội tại doanh nghiệp.

Đoàn – Hội cấp huyện phối hợp cùng đại diện doanh nghiệp, nhân sự chủ chốt dự 
kiến tiến hành xây dựng các văn bản, thủ tục, hồ sơ quy định.

Tổ chức lễ ra mắt cơ sở Đoàn – Hội

Đoàn – Hội cấp huyện phối hợp, chỉ đạo tổ chức hoạt động của cơ sở Đoàn – Hội 
tại doanh nghiệp.

BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

BƯỚC 4

BƯỚC 5

BƯỚC 6

BƯỚC 7
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Giấy phép xuất bản số: 169 /GPXB-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương
cấp ngày 28 tháng 01 năm 2017. In tại Công ty TM-DV Phúc Lê Khuôn khổ: 213 x 146,5 mm.

Số lượng in 2.000 bản. In xong và nộp lưu chiểu tháng 01 năm 2018.
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