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*** 

Số:          -CV/TĐTN-BTG 
“Về việc triển khai cuộc thi Olympic Tiếng Anh 

dành cho cán bộ trẻ lần thứ III năm 2021” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc 
 
 

Căn cứ Kế hoạch số 383-KH/TWĐTN-BQT, ngày 25/5/2021 Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn về “Tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ 

lần thứ III 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 tốt các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, vận động cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia tốt 

cuộc thi. Đối tượng dự thi gồm:  

- Bảng 1 - Bảng cán bộ Đoàn: 100% cán bộ Đoàn các cấp. 

- Bảng 2 - Bảng thanh niên công chức, viên chức, khối doanh nghiệp, tuổi từ 

18-35. 

- Bảng 3 - Bảng thanh niên lực lượng vũ trang, tuổi từ 18-35. 

2. Thời gian: từ ngày 18/7 – 28/8/2021.  

3. Cách thức đăng ký tài khoản và dự thi vòng một: 

Thí sinh đăng ký dự thi tại website cuộc thi: https://olympicenglish.vn/canbotre, 

Fanpage cuộc thi https://www.facebook.com/OlympicCanbotre/ hoặc ứng dụng/app 

Thanh niên Việt Nam (trên App Store và Google Play).    

(Đính kèm Kế hoạch số 383-KH/TWĐTN-BQT ngày 25/5/2021 Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn) 

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 
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