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Kính gửi: Ban Thƣ ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố 

 
Thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 

lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Chương trình công tác Hội và phong trào 

thanh niên năm 2022; nhằm tiếp tục phổ biến rộng rãi phong trào rèn luyện kỹ 

năng, nâng cao chất lượng công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, phục vụ công tác 

tổ chức các chương trình hành động và cụ thể hóa các chỉ đạo về chủ trương, 

đường lối trong công tác Hội và phong trào thanh niên, Thường trực Đoàn Chủ 

tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đề nghị Ban Thư ký 

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố kiện toàn nhân sự Hội 

đồng huấn luyện cấp tỉnh, cụ thể như sau sau: 

1. Tham mưu, phối hợp, xin chủ trương Ban Thường vụ tỉnh, thành Đoàn và 

các đơn vị liên quan để Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh, thành phố ban hành quyết 

định thành lập, kiện toàn Hội đồng Huấn luyện, gửi báo cáo nhân sự, phương 

hướng hoạt động về Hội đồng Huấn luyện Trung ương. 

2. Cơ cấu tổ chức cụ thể: 

- Chủ tịch Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng: Là cán bộ Hội chuyên 

trách hoặc trong các trường, các trung tâm đào tạo có khả năng đào tạo, huấn 

luyện hoặc đưa đi đào tạo huấn luyện ở cấp Trung ương. 

- Thành viên Hội đồng: Là các giáo viên Tổng phụ trách Đội, cán bộ, giáo 

viên Trung tâm thanh thiếu nhi, đội nhóm trưởng, chủ nhiệm câu lạc bộ kỹ năng, 

thủ lĩnh đội nhóm, cán bộ Hội yêu thích nghiệp vụ huấn luyện... có khả năng 

truyền đạt sư phạm để chọn cử đi đào tạo, huấn luyện để trở thành Huấn luyện 

viên cấp I Trung ương, có điều kiện cống hiến cho phong trào lâu dài. 

3. Hàng năm các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc phải cử được lực 

lượng đội ngũ cán bộ Hội của đơn vị mình đi tham dự Trại Huấn luyện Nguyễn 

Chí Thanh để thi đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp I do Trung ương Hội LHTN Việt 

Nam phối hợp với các đơn vị trong cụm, hoặc trong khu vực đăng cai tổ chức. 



Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên 

Việt Nam đề nghị Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh, 

thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Danh sách nhân sự Hội đồng Huấn 

luyện cấp tỉnh gửi về Hội đồng huấn luyện Trung ương qua anh Đặng Anh 

Thao, Phó Chủ tịch Hội đồng huấn luyện Trung ương, Phó Giám đốc phụ trách 

Trung tâm bồi dưỡng, Học viện thanh thiếu niên Việt Nam, số 3 Chùa Láng, 

Đống Đa, Hà Nội,  email: danganhthaotwd@gmail.com ĐT/Zalo: 0907377688 

trước ngày 15/9/2022. 
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