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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thứ Bảy tình nguyện  

hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp”  

đợt 2 - năm 2022 

---------- 

Thực hiện Thông báo số 2461-TB/TĐTN-BCNLĐ ngày 04/5/2022 của Ban 

Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ 

giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp” đợt 2, năm 2022 và thiết 

thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, 

tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 

XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường vụ Đoàn Khối thông báo về việc tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng “Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính 

cho người dân, doanh nghiệp” đợt 2 năm 2022, cụ thể như sau: 

 1. Thời gian: ngày 07/5/2022 (thứ Bảy). 

 2. Nội dung: 

 2.1. Hoạt động hưởng ứng cấp Thành phố: 

2.1.1. Tuyên truyền “Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 

hoạt động thương mại điện tử”. 

- Thời gian: 09g30, ngày 07/5/2022 (Thứ Bảy). 

- Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân Quận Tân Phú (Số 70A, Thoại Ngọc 

Hầu, phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú). 

- Số lượng: 250 đoàn viên, thanh niên quận Tân Phú. 

- Phân công: Đoàn Cục Quản lý thị trường Thành phố phụ trách. 

2.1.2. Hội nghị giới thiệu “Chương trình vay vốn ưu đãi tạo lập nhà ở cho 

người có thu nhập thấp” của Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố. 

- Thời gian: 10g15, ngày 07/5/2022 (Thứ Bảy). 

- Địa điểm: Ủy ban nhân dân Quận Tân Phú (Số 70A, Thoại Ngọc Hầu, phường 

Hòa Thạnh, Quận Tân Phú). 

- Đối tượng: Đoàn viên, thanh niên tại quận Tân Phú thuộc các đối tượng: 

 Bản thân hoặc vợ/chồng, người thân hiện đang là: 

+ Cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan hành chính – sự nghiệp thuộc 

khu vực hưởng lương từ ngân sách thành phố; 

+ Lực lượng vũ trang nhân dân Thành phố gồm: Quân đội nhân dân, Công an 

nhân dân và Dân quân tự vệ thuộc Thành phố; 

+ Cán bộ công đoàn chuyên trách, công chức, viên chức hưởng lương từ nguồn 

tài chính công đoàn thuộc tổ chức Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Cán bộ, công chức và người lao động thuộc Cục thuế Thành phố. 
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Có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, có thời gian công tác tại cơ 

quan, đơn vị từ 03 năm liên tục trở lên. 

- Số lượng: 250 người. 

- Phân công: Chi đoàn Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố phụ trách. 

2.1.3. Tuyên truyền “Không xả rác trên kênh rạch và phân loại rác tại nguồn”. 

- Thời gian: 08g00, ngày 07/5/2022 (Thứ Bảy). 

- Địa điểm: Trường THPT Tây Thạnh (Số 27, đường C2, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú). 

- Số lượng: 150 học sinh trung học phổ thông. 

- Phân công: Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố phụ trách. 

2.2. Hoạt động cấp cơ sở: 

Các cơ sở Đoàn triển khai tổ chức thực hiện hoạt động “Ngày thứ Bảy tình 

nguyện hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp” đợt 2 - 

năm 2022 tại đơn vị, tập trung các tuyến nội dung sau: 

- Hưởng ứng Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính 

ngay trong ngày” theo Kế hoạch số 1224/KH-UBND ngày 22/4/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân Thành phố, thực hiện điểm tại các đơn vị: Đoàn Sở Công Thương, Đoàn 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn Khu Công nghệ cao, Đoàn Sở Xây dựng, Đoàn Bảo 

hiểm Xã hội Thành phố, Đoàn Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Đoàn Sở Tư pháp, 

Đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ, 

Đoàn Cục Thuế, Đoàn Sở Du lịch, Đoàn Sở Văn hóa và Thể thao, Đoàn Kho Bạc Nhà 

nước. 

- Đẩy mạnh hướng dẫn người dân về quy trình thực hiện các thủ tục hành chính 

có tần suất thực hiện thường xuyên, phổ biến; tuyên truyền về việc cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được ban hành tại Quyết định số 3895/QĐ-

UBND ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố1. 

- Phát huy vai trò xung kích, tiên phong trong tham mưu cấp ủy, chính quyền tại 

đơn vị tham gia phong trào thi đua về cải cách hành chính, nhân rộng mô hình, giải 

pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

năm 20222. 

- Tiếp tục phát động đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức tại phát huy tinh 

thần tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng, tăng cường xử lý hồ sơ tồn 

đọng, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh việc 

thực hiện phong trào “3 trách nhiệm”, công tác cải cách hành chính, các chủ trương, đề 

án của Thành phố gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị góp phần thực hiện 

                                              
1 Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Phê duyệt bổ sung Danh 

mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh năm 2021 - 2022. 
2 Kế hoạch số 1018/KH-UBND ngày 05/4/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phát động phong trào thi 

đua về cải cách hành chính, nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách hành chính trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, tiến tới tham gia đăng ký dự thi Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí 

Minh lần thứ 3 - năm 2023, Lĩnh vực 3: Quản lý nhà nước. 
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hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 

giai đoạn 2022 - 20253,  

- Tạo môi trường phát huy đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên 

chức đề xuất các ý tưởng, sáng kiến cải cách hành chính, tiếp tục tuyên truyền và sử 

dụng hiệu quả Cổng thông tin Ý tưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh trong tổ chức 

các hoạt động tại cơ sở. 

- Thực hiện các sản phẩm tuyên truyền trực quan sinh động về quy trình tiếp 

nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị, các nội dung cải các hành chính, các 

luật liên quan,... 

3. Tổ chức thực hiện: 

3.1. Văn phòng Đoàn Khối: 

- Thống nhất thời gian, nguồn lực, phương thực thực hiện và lực lượng hỗ trợ 

với Quận Đoàn Tân Phú để tổ chức thực hiện các nội dung. 

- Theo dõi, hỗ trợ các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động. 

3.2. Cơ sở Đoàn: 

- Báo cáo cấp uỷ đơn vị tạo điều kiện để thực hiện các nội dung. 

- Chuẩn bị các nội dung tuyên truyền, cơ sở vật chất, các vật phẩm đảm bảo 

thực hiện các nội dung thực hiện. 

- Tuyên truyền ý nghĩa hoạt động đến người dân khi liên hệ công tác. 

- Đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi tổ chức các hoạt 

động. 

*Lưu ý: Đoàn viên, thanh niên tham gia mặc áo Thanh niên Việt Nam và đeo 

huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Ban Thường vụ Đoàn Khối đề nghị cơ sở Đoàn triển khai thực hiện nội dung 

thông báo. 

 

Nơi nhận: 
- Thành Đoàn: Ban CNLĐ; 

- Ban Dân vận Đảng ủy Khối; 

- Cơ sở Đoàn; 

- Lưu: VP. 

 

                                              
3 Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025. 



 


