
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

Số:           -CV/TĐTN-TTNTH 
“V/v triển khai chương trình tri thức trẻ vì 

giáo dục giai đoạn 2021 - 2026” 

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
          

 Trà Vinh, ngày       tháng 6 năm 2021 

 Kính gửi: - BTV các huyện, thị, thành đoàn; 

          - Đoàn Khối các CQ&DN tỉnh; 

    - Đoàn trường Đại học Trà Vinh. 

         

Căn cứ Kế hoạch số 369-KH/TWĐTN-TNTH, ngày 14/4/2021 của Trung 

ương Đoàn về việc tham gia chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” giai đoạn 

2021 – 2026”, 

Để Chương trình được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, 

thanh niên tham gia. 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 tốt các nội dung sau đây: 

1. Vận động các cá nhân, tập thể có công trình, sáng kiến để giới thiệu xét 

trao giải thưởng, phấn đấu mỗi Đoàn trường THPT trực thuộc các huyện, thị, 

thành Đoàn, Đoàn khối các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (khối THPT và Cao 

đẳng), Đoàn trường Đại học Trà Vinh (Thực hành sư phạm và sinh viên, Đại 

học) có ít nhất 01 sản phẩm để tham gia chương trình. 

2. Giới thiệu cho đoàn viên, thanh niên về các công trình, sáng kiến tham 

gia Chương trình tại website: www.trithuctre.doanthanhnien.vn thông tin cho 

đoàn viên, thanh niên tham gia bình chọn các công trình, sáng kiến tiêu biểu (có 

kế hoạch gửi kèm). 

Đề nghị các đơn vị quán triệt tốt tinh thần công văn triển khai, trong quá 

trình thực hiện có những vấn đề gì khó khăn báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh 

đoàn (qua Ban TTNTH Tỉnh đoàn) để kịp thời xử lý.  

Trân trọng!  

 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi (t/h); 

- Sở Giáo dục và Đào tạo (p/h); 

- Lưu BTC-KT, BTTNTH. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

 BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

Trần Trí Cường 
 

 

http://www.trithuctre.doanthanhnien.vn/
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