
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

Số:         -CV/TĐTN-TCKT 
“V/v tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chương trình  

hành động của BTV Tỉnh ủy, Kế hoạch của BTV  

Tỉnh đoàn thực hiện chương trình hành động của  

Trung ương Đoàn và của Tỉnh ủy về việc thực hiện  

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc  

lần thứ XIII của Đảng” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày       tháng 8 năm 2021 

 
Kính gửi:   

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; 

- Ban Giám đốc Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh; 

- Bí thư, Phó Bí thư các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc. 

 

 
 

Căn cứ Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 22/7/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy “về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng”;  

Căn cứ Kế hoạch số 390-KH/TĐTN-TCKT, ngày 23/7/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn “Thực hiện Chương trình hành động của Trung ương 

Đoàn về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng”, 

 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chương 

trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn thực hiện chương trình hành động của Trung ương Đoàn và của Tỉnh ủy 

về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

1. Thời gian: Hội nghị tổ chức trong 0,5 ngày, bắt đầu lúc 14h00, ngày 

06/8/2021 (thứ Sáu).  

2. Địa điểm: Điểm cầu Tỉnh đoàn và điểm cầu các huyện, thị, thành đoàn, 

đoàn trực thuộc. 

3. Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tuyến (qua hệ thống qua phần mềm họp 

trực tuyến của Tỉnh đoàn, đường link hoptructuyen.travinh.gov.vn). 

II. THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ 

1. Tại điểm cầu Tỉnh đoàn 

- Thường trực Tỉnh đoàn. 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành chuyên trách Tỉnh đoàn. 

2. Tại điểm cầu các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc: Bí thư, 

Phó Bí thư các huyện, thị thành đoàn và đoàn trực thuộc. 
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3. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn thuộc các sở, ban, ngành 

tỉnh, Ban Giám đốc Trung tâm Sinh hoạt Thanh thiếu nhi tỉnh sử dụng máy tính 

hoặc điện thoại để tham gia hội nghị trực tuyến tại cơ quan, đơn vị. 

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1. Chuẩn bị điều kiện kết nối đường truyền các điểm cầu 

 - Hội trường cơ quan Tỉnh đoàn là điểm cầu chính, các huyện, thị, thành đoàn, 

đoàn trực thuộc là các điểm cầu nhánh. Mỗi điểm cầu bố trí 01 cán bộ kỹ thuật để 

kiểm tra kết nối. Tỉnh đoàn phân công đồng chí Huỳnh Minh Tơ, cộng tác viên (số 

điện thoại: 0382.000.500) phụ trách kỹ thuật tại điểm cầu của tỉnh. 

 - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn thuộc các sở, ban, ngành 

tỉnh, Ban Giám đốc Trung tâm Sinh hoạt Thanh thiếu nhi; cán bộ phụ trách kỹ thuật 

tại các điểm cầu kết nối thông tin kỹ thuật vào lúc 14h00 ngày 05/8/2021 và hoàn 

thành kết nối trước 13 giờ 45 phút ngày 6/8/2021. 

 2. Tài liệu Hội nghị 

- Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng. 

- Kế hoạch số 390-KH/TĐTN-TCKT, ngày 23/7/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn thực hiện Chương trình hành động của Trung ương Đoàn về việc thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

 (Các tài liệu trên sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn gửi file về các huyện, 

thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc để chuyển đến đại biểu hội nghị). 

 * Lưu ý: Khi sử dụng điện thoại để tham gia hội nghị trực tuyến, các đồng 

chí hạn chế nghe cuộc gọi đến để tránh việc mất kết nối phải đăng nhập kết nối lại, 

ảnh hưởng đến đường truyền chung. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thông báo để các đồng chí biết, chủ động sắp xếp 

công việc, bố trí thời gian tham dự Hội nghị./. 
 

 

 TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh đoàn; 

- Lưu TCKT. 

 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Võ Minh Nhựt 
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