
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

Số:           -CV/TĐTN-BTG 

“Về việc tham gia giải Báo chí viết về công tác 

đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số: 380-KH/TWĐTN-BTG ngày 29/4/2021của Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn về “Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong 

trào thanh thiếu nhi năm 2021”. 

Để cuộc thi đạt yêu cầu, có đông đảo đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên 

và thanh niên trong tỉnh tham gia, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh đề nghị Ban 

Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc phát động rộng rãi đến 

các cơ sở Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tích cực hưởng ứng tham 

gia cuộc thi (gửi kèm thể lệ cuộc thi). 

Đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc triển 

khai thực hiện tốt. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;  

- Lưu VT, BTG. 

  

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

Trần Trí Cường 
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