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Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2019 

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động công tác đoànvà phong trào TTN tháng 09/2019  

và phương hướng hoạt động tháng 10/2019 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi Chi đoàn 

Chi cục Chăn nuôi,Thú y và Thủy sản năm 2019; 

Ban Chấp hành Chi đoàn đã tập trung tổ chức thực hiện đạt được những kết quả 

như sau: 

I/ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CỦA ĐOÀN (chính trị, truyền thống, pháp luật, 

đạo đức lối sống) 

TT Nội dung 
Thời gian, địa 

điểm 

Số liệu 

liên 

quan (Số 

ĐVTN, 

giá trị...) 

Ghi chú 
(Cấp tổ chức, 

Văn bản nếu 

có...) 

1 

Tham gia viếng nghĩa trang liệt sĩ 

kỷ niệm 74 năm Cách mạng 

Tháng Tám thành công 

(19/8/1945-19/8/2019) và Quốc 

Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (02/9/1945-

2/9/2019). 

Nghĩa trang tỉnh 3 Cơ quan 

2 
Tham dự Hội nghị đoàn Cơ sở Sở 

NNPTNT 

Hội trường Sở 

NNPTNT 
8 Đoàn cơ sở 

3 
Tham gia hưởng ứng, phát động 

cuộc thi "Tìm hiểu Pháp luật trên 

Internet" năm 2019. 

Kết thúc 30/9/2019 18 
UBND Tỉnh 

Bình Dương 

II/ CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN, ĐOÀN THAM GIA XÂY 

DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 

Tổng số đoàn viên: 18 

- Số Đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn trong tháng: 08 

- Số Đoàn viên ưu tú được giới thiệu trong tháng: không 

- Số Đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng trong tháng: không 



- Đoàn viên kết nạp mới trong tháng: Không 

- Đoàn viên trưởng thành trong tháng: Không 

- Đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú:18 

- Ban chấp hành có biến động nhân sự: không 

- Trong tháng có kiểm tra giám sát: không 

III/ PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG 

 TT Nội dung 
Thời gian, 

địa điểm 

Số liệu 

liên 

quan (Số 

ĐVTN, 

giá trị...) 

Ghi chú 
(Cấp tổ chức, 

Văn bản nếu 

có...) 

1. Phong trào “Xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” 

1 Tham gia trực phòng chống dịch 

bệnh dịp lễ 2/9. 
Cơ quan 05 Chi cục 

1 
Tổ chức ra quân dọn dẹp, vệ sinh 

cơ quan 
01/10 8 Chi đoàn 

3 
Tham gia học dân quân tự vệ năm 

2019 

Từ ngày 23-

27/9 tại Ban 

chỉ huy quân 

sự TPTDM 

05 
Ban chỉ huy 

quân sự 

2. Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” 

1 

Thăm hỏi, động viên các bạn 

đoàn viên để hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trong công tác. 

 13 Chi đoàn 

 

IV/ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG TỚI 

Tiếp tục theo dõi và giúp đỡ các bạn đoàn viên ưu tú đã học qua lớp bồi dưỡng 

nhận thức về Đảng. 

Tham gia các hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu niên do Đoàn cấp trên 

phát động  

Động viên, nhắc nhở tất cả đoàn viên Chi đoàn tập trung công tác, thực hiện 

tốt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi. 

Phối hợp Công đoàn tổ chức kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ 

Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019). 

Tham gia tập luyện, chuẩn bị cho hội thi tìm hiểu pháp luật ngày 09/11/2019. 



Trên đây là báo cáo tháng 09/2019 và phương hướng hoạt động tháng 10/2019 

của Chi đoàn Chi Cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bình Dương./. 

 
Nơi nhận: 
- Chi Ủy CCCNTYTS; 
- Đoàn cơ sở Sở NN&PTNT;    
- Trang Web CCCNTYTS;                                 
- Lưu: BCH. 

 TM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN 

BÍ THƯ 

(đã ký) 

 

 

Phạm Ngọc Thắng 

 


