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*** 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Số:          -CV/TĐTN-PT 
“V/v phát động triển khai chương trình  

Góp triệu ngôi sao” 

Trà Vinh, ngày      tháng 8 năm 2021 

 

 

Kính gửi: BTV các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc. 

 

Căn cứ công văn số 7806-CV/TWĐTN-TNNT, ngày 27/8/2021 của Ban Bí 

thư Trung ương Đoàn “V/v triển khai chương trình Góp triệu ngôi sao”. Để 

Chương trình “Góp triệu ngôi sao” được lan tỏa rộng rãi và sự tham gia của đông 

đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban 

Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tập trung triển khai một 

số nội dung như sau: 

1. Tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên, thanh niên về mục đích, ý nghĩa 

và thông điệp chương trình qua nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt thông qua các 

nền tảng mạng xã hội của Đoàn, Hội tại địa phương, đơn vị. Chương trình được 

triển khai từ ngày 28/8/2021 đến ngày 15/9/2021 theo hình thức trực tuyến, thông 

qua 3 chặng: 

- Chặng 1: Từ ngày 28/8/2021 đến ngày 02/9/2021. 

- Chặng 2: Từ ngày 03/9/2021 đến ngày 08/9/2021. 

- Chặng 3: Từ ngày 09/9/2021 đến ngày 15/9/2021. 

2. Khuyến khích, vận động và hướng dẫn đoàn viên, hội viên, thanh niên 

hưởng ứng, tham gia hiệu quả chương trình. Mỗi cá nhân có thể tham gia bằng 

cách thực hiện các hình ảnh, các hoạt động sáng tạo với hình ảnh ngôi sao bằng 

cách viết, vẽ, tạo hình, chụp ảnh dưới cờ Tổ quốc, đồng loạt thay ảnh Avatar bằng 

khung hình ngôi sao trong ngày Quốc Khánh 02/9 và chia sẻ trên mạng xã hội 

cùng với lời chia sẻ, động viên tích cực dành cho đội ngũ tuyến đầu đang nỗ lực 

chống dịch Covid-19 kèm hashtag: #GopTrieuNgoiSao, #DiLenCungNhau. 

Mỗi 1 hình ảnh được đăng tải chi sẻ là đã góp 10.000 đồng để chung tay 

cùng chương trình trao tặng yêu thương tới đoàn viên, thanh niên, hộ gia đình tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện theo tinh thần Công văn này.  
 

 

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

- Ban TNNT TW Đoàn (b/c); 

- Ban CTTN TW Đoàn (b/c); 

- TT Tỉnh đoàn (b/c); 

- Như kính gửi (t/h); 

- Lưu: VT, Ban PT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Võ Minh Nhựt 
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