
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Số:        -CV/TĐTN-TTNTH 
“V/v tổng kết công tác đoàn và phong trào 

thanh niên trường học năm học 2020 - 2021” 

Trà Vinh, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi:  - Các Huyện, Thị, Thành đoàn; 

  - Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; 

  - Đoàn trường Đại học Trà Vinh; 

                  

 Căn cứ Chương trình phối hợp số 07-CTrPH/TĐTN-SGDĐT, ngày 

23/9/2020 của Tỉnh đoàn Trà Vinh và Sở Giáo dục và Đào tạo “Về công tác 

Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2020 – 2021”, 

 Nhằm tổng kết đánh giá những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong 

trào thanh niên trường học năm học 2020 – 2021. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị 

Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn; Đoàn khối Các cơ quan và doanh nghiệp 

tỉnh; Đoàn trường Đại học Trà Vinh thực hiện các nội dung, cụ thể như sau: 

 1. Xây dựng báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường 

học năm học 2020 – 2021 và các phụ lục số liệu (theo mẫu gửi kèm). 

 2. Tổng kết, đánh giá các mô hình hay, cách làm hiệu quả, mô hình sáng 

kiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học trong năm học 

2020 – 2021 (theo mẫu gửi kèm). 

 3. Báo cáo thực hiện công trình thanh niên “Ngôi nhà tình bạn” (nếu có), 

giới thiệu đoàn viên ưu tú (là học sinh, sinh viên) cho Đảng xem xét, kết nạp 

(theo mẫu gửi kèm). 

 Các văn bản trên gửi về Tỉnh đoàn qua Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh 

đoàn trước ngày 16/6/2021 (qua địa chỉ Email: bttnth.tinhdoan@travinh.gov.vn). 

 Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện. 

 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi (t/h); 

- TT Tỉnh đoàn; 

- Sở GD&ĐT (p/h); 

- Lưu: Ban TC-KT, Ban TTNTH. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

Trần Trí Cường 
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