
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

Số:         -CV/TĐTN-BTG 
“V/v giao Đoàn trường Đại học Trà Vinh đăng 

cai tổ chức các hoạt động cấp tỉnh năm 2021” 

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi:  Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Trà Vinh 

 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 

2021 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Trà Vinh; 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thống nhất giao cho Đoàn trường Đại học Trà 

Vinh đăng cai tổ chức 03 hoạt động cấp tỉnh cụ thể như sau:  

1. Thành lập 01 đội hình chuyên dạy tiếng Anh cho ĐVTN trong chiến 

dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021. 

2. Tổ chức 01 hoạt động tuyên truyền về kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp, hoàn thành chậm nhất vào 25/8/2021. 

3. Tổ chức 01 hoạt động giao lưu trực tuyến với thanh niên, sinh viên 

nước ngoài, hoặc hoạt động kết nối với các tổ chức quốc tế để khai thác nguồn 

lực hỗ trợ cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, ĐVTN, sinh viên 

của tỉnh, hoàn thành trước ngày 15/11/2021. 

Các hoạt động được tổ chức thành công sẽ được xem xét cộng điểm tiêu 

chí thi đua cuối năm theo quyết định của Hội đồng đánh giá Bộ Tiêu chí thi đua 

công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 của Tỉnh đoàn. 

 Đề nghị Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Trà Vinh báo cáo với Ban 

Giám hiệu, Đảng ủy nhà trường triển khai thực hiện theo tinh thần công văn. 

Mọi vấn đề có liên quan liên hệ với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn hướng dẫn thực 

hiện và đề xuất Thường trực Tỉnh đoàn cho ý kiến chỉ đạo./. 

 
  

Nơi nhận: 
 - Như kính gửi;  

 - Lưu VT, BTG. 

  

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ  
 

 

 

 

Trần Trí Cường 
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