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Số:          -CV/TĐTN-TCKT  
“V/v xin định mức chi tổ chức các 

hoạt động bổ sung của Tỉnh đoàn Trà Vinh” 

           ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

            Trà Vinh, ngày        tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Tài chính Trà Vinh. 

         

Căn cứ Thông báo số 424-TB/VPTU, ngày 19/7/2021 của Chánh Văn phòng 

Tỉnh ủy Trà Vinh về việc ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy. 

Căn cứ Công văn số 2075/STC-HCSN, ngày 06/8/2021 của Giám đốc Sở 

Tài chính về việc định mức chi tổ chức các hoạt động bổ sung năm 2021, ngày 

12/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có Công văn số 1760-CV/TĐTN-TCKT, về 

việc xin định mức chi tổ chức các hoạt động bổ sung của Tỉnh đoàn Trà Vinh, trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vận dụng định mức chi tổ chức các hoạt động bổ 

sung của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn năm 2021. 

Ngày ngày 19/8/2021, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn 

số 2118/VP-KT, ngày 19/8/2021 về việc chuyển lại Công văn số 1760-CV/TĐTN-

TCKT. 

Thực hiện theo tinh thần Công văn số 2118/VP-KT, ngày 19/8/2021 của 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Sở Tài 

chính thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến việc vận dụng 

định mức chi tổ chức các hoạt động theo Công văn số 1061/UBND-KT, ngày 

24/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc định mức chi tổ chức hoạt 

động năm 2021 của Tỉnh đoàn Trà Vinh và đơn vị trực thuộc” cho các hoạt động 

bổ sung, cụ thể như sau: 

1. Hoạt động Đăng cai tổ chức Ngày hội Tiếng Anh dành cho học sinh, 

sinh viên; Các hoạt động hè năm 2021 gồm: Thi vẽ tranh, phát thanh măng 

non, quay video về phòng chống dịch Covid-19, xây dựng các clip giáo dục kỹ 

năng cho thiếu nhi, ngày tình nguyện vì đàn em thân yêu 

Đề xuất vận dụng mức chi Hội thi Tin học trẻ, hội thi Olympic Tiếng Anh 

trong cán bộ Đoàn và học sinh, sinh viên theo Công văn số 1061/UBND-KT như 

sau: 

- Bồi dưỡng Ban Giám khảo, Thư ký, Cán bộ coi thi (nếu có): 

130.000đ/người/ngày. 

- Bồi dưỡng Soạn đề thi: 180.000đ/người/ngày. 

- Khen thưởng: + Giải nhất: 800.000đ/giải 

    + Giải nhì: 600.000đ/giải 

    + Giải ba: 400.000đ/giải 
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    + Giải khuyến khích: 200.000đ/giải 

2. Liên hoan Sổ Nhật ký đội viên làm theo lời Bác 

- Bồi dưỡng Ban Giám khảo, Thư ký: 130.000đ/người/ngày. 

- Khen thưởng: + Giải nhất: 500.000đ/giải 

   + Giải nhì: 400.000đ/giải 

   + Giải ba: 300.000đ/giải 

   + Giải khuyến khích: 200.000đ/giải 

3. Cuộc thi viết cảm nhận sách “Hồ Chí Minh – Sách và lý tưởng” 

Đề xuất vận dụng mức chi Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi theo Công văn số 

1061/UBND-KT như sau: 

- Bồi dưỡng Ban Giám khảo, Thư ký: 130.000đ/người/ngày. 

- Khen thưởng: + Giải nhất: 1.200.000đ/giải 

   + Giải nhì: 1.000.000đ/giải 

   + Giải ba: 800.000đ/giải 

   + Giải khuyến khích: 600.000đ/giải 

Trên đây là đề nghị định mức chi các hoạt động bổ sung của Tỉnh đoàn, Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn kính đề nghị Sở Tài chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét cho ý kiến./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu TCKT. 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Võ Minh Nhựt 
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