
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

Số:           -CV/TĐTN-TCKT 
“V/v triển khai Chương trình hành động của 

Tỉnh ủy 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:  BTV các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc. 
ơ 

 

 

Thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy 

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

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

Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tốt nội dung sau: 

1. Tổ chức học tập, quán triệt Chương trình hành động số 18-CTr/TU của 

Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đến cán bộ, đoàn 

viên thuộc địa phương, đơn vị (phổ biến đến Chi đoàn). 

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

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

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng” và Chương trình hành động của các Huyện, Thị, Thành 

ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU 

của Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của 

địa phương, đơn vị. 

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

đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện tốt nội dung Công văn này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, TCKT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ  

 
 

 

                      Trần Trí Cường 
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