
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

Số:         -CV/TĐTN-PT 
“V/v tổng kết Chiến dịch 

Thanh niên tình nguyện hè năm 2021” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày       tháng 8 năm 2021 

                 Kính gửi: Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn  

                                             và Đoàn trực thuộc. 

                                          

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCHCD, ngày 01/6/2021 của Ban Chỉ huy 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè cấp tỉnh “về việc tổ chức Chiến dịch Thanh 

niên tình nguyện hè tỉnh Trà Vinh năm 2021”. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm thực hiện 

đảm bảo trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và đánh 

giá kết quả đạt được trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021, Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và 

Đoàn trực thuộc thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Hình thức tổng kết:  

Đề nghị các đơn vị tham mưu Ban Chỉ huy Chiến dịch cùng cấp không tổ 

chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch, chỉ thực hiện tổng kết qua văn bản báo cáo.  

2. Thời gian:  

- Cấp huyện: Đến hết ngày 26/8/2021. 

- Cấp tỉnh: Trước ngày 30/8/2021. 

3. Đối với các công trình, phần việc còn lại:  

Đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc 

tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, đơn vị theo sự chỉ đạo của cấp ủy, 

chính quyền địa phương các cấp. 

Đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc 

triển khai thực hiện tốt các nội dung theo tinh thần công văn này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu VT, PT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC  

 

 

Võ Minh Nhựt 
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