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PHỤ LỤC 2 

Quy định tổ chức lớp Cảm tình Đoàn và kết nạp Đoàn viên năm 2019 

(Kèm theo Thông báo số 06-TB/ĐTN, ngày  19 tháng 02 năm 2019 của Ban 

Chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ) 

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

 

I. Thành phần: 

- Những thanh niên ưu tú có ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn 

luyện được Chi đoàn, giáo viên chủ nhiệm tín nhiệm giới thiệu. 

- Học lực: từ trung bình trở lên. 

- Rèn luyện: từ khá trở lên. 

- Độ tuổi: những thanh niên sinh từ 16 đến 30 tuổi. 

Danh sách đăng ký gửi về Ban Chấp hành Đoàn Trường trước ngày 

12/3/2019 (Thứ ba), theo mẫu đính kèm. Thanh niên đóng 20.000 đồng (Sổ Đoàn, 

Huy hiệu Đoàn, Thẻ Đoàn viên). 

II. Nội dung, hình thức tổ chức: 

1. Lớp Cảm tình Đoàn: 

a. Thời gian, địa điểm: 

- Vào lúc: 14 giờ, ngày 15/3/2019 (Thứ sáu) 

- Tại: Phòng 105. 

b. Nội dung: 

- Tìm hiểu về lịch sử của Đoàn, của Đảng. 

- Tìm hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ của Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh. 

- Tìm hiểu các bài học lý luận chính trị. 

- Tìm hiểu một số thủ tục khi được giới thiệu kết nạp vào Đoàn. 

c. Hình thức: 

Thanh niên học sinh tham gia lớp học phải: 

- Trang phục: Áo thanh niên Việt Nam. 

- Có đầy đủ bút vở để ghi chép. 

- Viết bài thu hoạch. 



d. Cán bộ bồi dưỡng: 

- Cán bộ Đoàn Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ giảng 

dạy (có Thư mời riêng). 

2. Lễ kết nạp Đoàn viên mới: 

- Lễ kết nạp đoàn viên mới phải được tổ chức trang trọng, tạo ấn tượng sâu 

sắc, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào đối với đoàn viên mới. 

- Trong buổi lễ kết nạp đoàn viên, tiến hành trao ngay quyết định kết nạp 

đoàn viên và huy hiệu Đoàn cho đoàn viên mới. 

- Sau đợt kết nạp lớp đoàn viên, tiếp tục bồi dưỡng nâng cao chất lượng 

Đoàn viên thông qua phong trào hành động cách mạng, các hoạt động thực tiễn 

của Đoàn. Ban Chấp hành Chi đoàn giao nhiệm vụ cụ thể để đoàn viên nổ lực 

phấn đấu, rèn luyện. 

- Thời gian: Sẽ thông báo sau 

Danh sách đăng ký tham dự lớp Cảm tình Đoàn năm 2019 gửi về Ban Chấp 

hành Đoàn Trường – Đ/c Huỳnh Ngọc Đoàn; Đ/c Trần Mười Bốn trước ngày 

12/3/2019 (Thứ ba). 

Trên đây là Quy định tổ chức lớp Cảm tình Đoàn và kết nạp Đoàn viên 

năm 2019 của Ban Thường vụ Đoàn Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần 

Thơ./. 
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