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Bắc Giang, ngày        tháng 11 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
Kết quả đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua công tác đoàn  

và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2021 

------------- 
 

 Căn cứ Hướng dẫn số 33-HD/TWĐTN-BTC ngày 07/10/2019 của Ban Bí 

thư Trung ương Đoàn hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng 

hằng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2019 - 

2022; Quyết định số 592-QĐ/TĐTN-VP ngày 04/3/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2012 - 2022; Căn cứ kết quả công tác đoàn và phong 

trào thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Giang năm 2021; Căn cứ kết quả phiên họp ngày 

19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc đánh giá, bình xét danh hiệu 

thi đua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2021, Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn thông báo kết quả đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua công 

tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2021, cụ thể như sau: 

 1. Đạt danh hiệu “Cờ thi đua đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong 

trào thanh thiếu nhi” gồm 08 đơn vị có tên sau: Thành đoàn Bắc Giang, 

Huyện đoàn Lạng Giang, Huyện đoàn Lục Nam, Huyện đoàn Lục Ngạn, Huyện 

đoàn Tân Yên, Huyện đoàn Yên Dũng, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Ngô 

Gia Tự Bắc Giang, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. 

 2. Đạt danh hiệu “Đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi” gồm 06 đơn vị có tên sau: Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh, Huyện 

đoàn Việt Yên, Huyện đoàn Yên Thế, Huyện đoàn Hiệp Hòa, Đoàn Thanh niên 

Các cơ quan tỉnh, Huyện đoàn Sơn Động. 

 3. Đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến công tác đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi” gồm 03 đơn vị có tên sau: Đoàn Thanh niên Trường Đại học Nông 

Lâm, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp, Đoàn Thanh 

niên Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang. 

 4. Không xếp loại danh hiệu thi đua: Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần 

MTV phân đạm và hóa chất Hà Bắc. 

 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang trân trọng thông báo! 
 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn (để báo cáo); 

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Ban Tổ chức TWĐ; 

- Các huyện, thành ủy và đảng ủy có  

   tổ chức Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn; 

- BTV Tỉnh đoàn, BTK Hội LHTN tỉnh;           (để biết) 

- Các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc; 

- Các ban, đơn vị thuộc Cơ quan Tỉnh đoàn; 

- Ban Biên tập website Tỉnh đoàn (đăng tải); 

- Lưu: VT, TCKT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Thân Trung Kiên 
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