
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

Số:          -CV/TĐTN-PT 
“V/v phát động cuộc thi  

Thanh niên sáng tạo vì khí hậu” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi: - Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn;  

   - Đoàn trường Đại học Trà Vinh; 

 

Căn cứ Kế hoạch số 379-KH/TWĐTN-TNNT ngày29/4/2021 của BCH 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi “Thanh niên 

sáng tạo vì khí hậu” năm 2021; 

Nhằm nâng cao nhận thức, phát huy sức sáng tạo của cán bộ đoàn, đoàn 

viên, sinh viên, thanh thiếu niên tại địa phương trong đề xuất các ý tưởng, giải 

pháp khuyến nghị chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu môi trường Việt Nam 

và để tham gia tốt cuộc thi Thanh niên sáng tạo vì khí hậu năm 2021 của Trung 

ương Đoàn tổ chức. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các 

huyện, thị, thành đoàn, Đoàn trường Đại học Trà Vinh thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Phát động rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên tại đơn vị, địa phương 

mình tích cực tham gia cuộc thi “Thanh niên sáng tạo vì khí hậu” năm 2021 (có 

gửi thể lệ kèm theo) và gửi bài dự thi theo đường link có ghi trong thể lệ. 

2. Thời gian gửi bài dự thi từ ngày 17/5/2021 đến ngày 25/7/2021. 

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

đoàn, Đoàn trường Đại học Trà Vinh nghiêm túc triển khai thực hiện theo tinh 

thần công văn đề ra.  

Mọi chi tiết liên hệ đồng chí Nguyễn Thanh Nhã – Trưởng Ban Phong 

trào, số điện thoại 0364.640.064. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh đoàn(bc); 

- Lưu: VT, Ban PT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Võ Minh Nhựt 
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