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Số:          -CV/TĐTN-BTG 
“Về việc triển khai chương trình  

“Thank you, Vietnam!” 

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 382-KH/TWĐTN-VP, ngày 21/5/2021 của Ban Bí thư 

Trung ương đoàn về “Tổ chức chương trình Thank you, Vietnam!”, với mục tiêu  

01 triệu “lời cảm ơn”, chương trình sẽ được Vinaphone và các nhà tài trợ ủng hộ ít 

nhất 05 tỷ đồng nhằm xây dựng 60 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn 

trong năm 2021. 

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

đoàn và đoàn trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống các trang mạng xã hội tại địa phương, 

đơn vị để thu hút, vận động và thúc đẩy đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia 

chương trình. Triển khai tuyên truyền về chương trình lồng ghép vào hoạt động của 

các cấp bộ Đoàn tại địa phương, đơn vị như: các buổi tuyển quân và Lễ ra quân 

chiến dịch thanh niên tình nguyện hè; chuỗi hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, chào 

đón Tân sinh viên của các trường đại học, cao đẳng... (khi có chủ trương của Đoàn 

cấp trên và phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19). 

2. Hướng dẫn cán bộ, ĐVTN cách thức tham gia chương trình: 

- Bước 1: Truy cập http://thankyouvietnam.com.vn.  

- Bước 2: khởi tạo và nhận 01 thiệp điện tử (e-card) thể hiện "lời cảm ơn". 

- Bước 3: Gửi lời cảm ơn đến người thân yêu, đồng thời chia sẻ lên mạng xã 

hội Facebook và gắn 03 hashtag #ThankyouVietnam #TrunguongDoan 

#Vinaphone. 

Đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, 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 

 

http://thankyouvietnam.com.vn/
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