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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận “Công trình thanh niên” tiêu biểu toàn quốc năm 2022 

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

 

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh khóa XI; Quy chế thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban 

hành kèm theo Quyết định 109/QĐ/TWĐTN ngày 15/8/2018 của Ban Thường vụ 

Trung ương Đoàn; 

- Căn cứ Hướng dẫn số 86-HD/TWĐTN-CNĐT  ngày 07/3/2017 của Ban 

Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai thực hiện công trình thanh niên; 

- Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận Công trình thanh niên tiêu biểu toàn 

quốc năm 2022 của các đơn vị; 

- Xét đề nghị của Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn; 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Công nhận 08 công trình thanh niên là Công trình thanh niên tiêu biểu 

toàn quốc năm 2022 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Văn phòng Trung ương Đoàn, Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị 

Trung ương Đoàn, các đơn vị có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Ban Bí thư TW Đoàn; 

- Các Ban, đơn vị TW Đoàn; 

- Các cơ quan báo chí thuộc TW Đoàn; 

- Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc; 

- Lưu VP, CNĐT.  

TM. BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 

BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Cương 
 
  



DANH SÁCH 
Công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2022 

(kèm theo Quyết định số 41-QĐ/TWĐTN-CNĐT ngày 09/01/2023 

của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn) 

---------- 

 

TT Tên công trình Đơn vị 

1  
Phần mềm Quản lý đoàn viên tích hợp với ứng dụng 

Thanh niên Việt Nam 

-Trung ương Đoàn 

chủ trì 

- Đơn vị tham mưu 

Ban Tổ chức Trung 

ương Đoàn  

- Đơn vị phối hợp triển 

khai: Đoàn TN Tập 

đoàn VNPT 

2  
Công trình “Bảo trợ học tập và chăm lo về sức khỏe thể 

chất, tinh thần cho trẻ em bị ảnh hưởng do dịch bệnh 

COVID-19” năm 2022 

Thành đoàn Tp Hồ 

chí Minh chủ trì  

Các đơn vị cơ sở đoàn 

Tp.  Hồ Chí Minh phối 

hợp  triển khai. 

3  Công trình Xây dựng nhà vệ sinh cho em 

-Trung ương Đoàn  

chủ trì. 

- Ban Thanh niên 

trường học Trung 

ương Đoàn tham 

mưu tổ chức. 

Tỉnh, thành đoàn phối 

hợp triển khai. 

4  
Công trình "Nối vòng tay thương - bảo trợ trẻ em mồ 

côi do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 ” năm 2022 

-Trung ương Đoàn 

chủ trì. 

-  Hội đồng Đội 

Trung ương, Ban 

Công tác Thiếu nhi 

Trung ương Đoàn là 

đơn vị tham mưu  

- Đơn vị phối hợp triển 

khai:  Công ty cổ phần 

sữa Quốc tế IDP 



TT Tên công trình Đơn vị 

5  
Ứng dụng “Xuất nhập cảnh Việt Nam” trên nền tảng 

Android và Ios dùng trên điện thoại thông minh, máy 

tính bảng 

- Đoàn TN Bộ Công 

an đề xuất 

- Đoàn viên thanh niên 

Cục quản lý xuất nhập 

cảnh Bộ công an - A08 

là đơn vị chủ trì và triển 

khai App 

6  
Công trình trồng và chăm sóc cây xanh tại rừng đầu 

nguồn  Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh năm 

2022 

- Trung ương Đoàn 

chủ trì. 

- Văn phòng Trung 

ương Đoàn là đơn vị 

tham mưu triển khai  

- Đơn vị phối hợp:   

Công ty TNHH Nước 

Giải khát Suntory 

PepsiCo Việt Nam 

7  
Công trình thiết kế và cấu hình Trung tâm kiểm soát an 

toàn công trình trên bậc thang thủy điện Sông Đà 

- Đoàn Khối Doanh 

nghiệp Trung ương 

đề xuất 

- Đoàn TN Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam 

chủ trì  

-  Đoàn Thanh niên 

Thủy điện Sơn La triển 

khai thực hiện 

8  Công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” 

-Trung ương Đoàn 

chủ trì.  

- Ban Thanh niên 

Nông thôn tham 

mưu triển khai  

- Đơn vị đồng hành:  

Tổng Công ty Bia-

Rượu-Nước giải khát 

Sài Gòn - SABECO 

 


