
BCH DOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Số:         -CV/TĐTN-PT 
“V/v đăng ký hỗ trợ bảo hiểm miễn phí  

cho đội hình thanh niên tình nguyện  

phòng, chống Covid-19” 

Trà Vinh, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn. 

 

 Căn cứ Công văn số 7647-CV/TWĐ-TNTH, ngày 30/7/2021 của Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn “V/v triển khai bảo hiểm cho thanh niên tình nguyện”. 

 Để triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ bảo hiểm tình nguyện miễn phí 

cho các đội hình thanh niên tình nguyện dự kiến từ 15/8 – 15/10/2021 của Trung 

ương Đoàn (có quyền lợi bảo hiểm kèm theo), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị 

Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn lập danh sách tình nguyện viên tham 

gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương trong thời 

gian nêu trên để đăng ký được hỗ trợ bảo hiểm miễn phí. Danh sách đăng ký gửi về 

Tỉnh đoàn qua phần mềm I-OFFICE Ban Phong trào Tỉnh đoàn trước 15h00 ngày 

09/8/2021 (theo mẫu gửi kèm). 

 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành 

đoàn triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định. Thông tin chi tiết xin liên 

hệ đồng chí Lâm Chí Trung, chuyên viên Ban Phong trào Tỉnh đoàn, sđt: 

0939.491.009. 

 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư TW Đoàn (b/c); 

- Ban TNTH TW Đoàn (b/c); 

- TT Tỉnh đoàn (b/c); 

- BTV các huyện, thị, thành đoàn (t/h); 

- Lưu: VT, Ban PT. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Võ Minh Nhựt 
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