
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 
Số:         -CV/TĐTN-PT 

“V/v tổ chức đồng loạt  

“Ngày Chủ nhật xanh” đợt 2, năm 2021” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày      tháng 5 năm 2021 

 
 

 

Kính gửi: BTV các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc. 

 

Căn cứ Công Văn số 1459-CV/TĐTN-PT, ngày 18/02/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh đoàn “V/v tổ chức đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2021”. Để triển 

khai thực hiện đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh” đợt 2, năm 2021, Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc 

thực hiện tốt các nội dung như sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và 

phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ đoàn, đoàn viên, hội viên và thanh 

thiếu nhi cùng hưởng ứng phong trào; sáng tạo trong xây dựng các ý tưởng, mô 

hình “Chống rác thải nhựa”,....Vận động đoàn viên, thanh niên và người dân hạn 

chế việc sử dụng túi nilon, nói không với rác thải nhựa nhằm góp phần bảo vệ 

môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững đất nước. Tổ chức các 

hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, khu dân cư gắn với việc thực 

hiện15-CT/TU và Chỉ thị số 48-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

 2. Tỉnh đoàn chọn đơn vị Huyện đoàn Duyên Hải làm điểm tổ chức cấp 

tỉnh vào lúc 7h00, ngày 30/5/2021 tại xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải. Các đơn 

vị còn lại đồng loạt tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh” đợt 2, vào ngày 30/5/2021 

(thực hiện theo các nội dung trong Công Văn số 1459-CV/TĐTN-PT, ngày 

18/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn).  

3. Kết thúc mỗi hoạt động các đơn vị có tin, bài viết đăng tải trên các 

phương tiện truyền thông của đơn vị. Đồng thời, gửi báo cáo nhanh về Tỉnh đoàn 

qua Ban Phong trào chậm nhất vào lúc 14 giờ cùng ngày, qua địa chỉ E-mail: 

bpt.tinhdoan@travinh.gov.vn  để tổng hợp báo cáo về Trung ương theo quy định. 

Lưu ý: Tùy vào tình hình tại địa phương, đơn vị, các đơn vị xin ý kiến cấp 

ủy tổ chức các hoạt động đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

theo sự chỉ đạo của tỉnh.  

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành 

đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung trên. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban TNNT TWĐ (b/c); 

- Ban CTTN TWĐ (b/c); 

- Thường trực Tỉnh đoàn (b/c); 

- Như kính gửi (t/h); 

- Lưu VT, Ban PT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 
PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 
 

 

Võ Minh Nhựt 
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