
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

Số:          -CV/TĐTN-TTNTH 
“V/v góp ý dự thảo các chương trình phối hợp giữa 

Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác 

Đội, Đoàn trường học” 

 

   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
          

 Trà Vinh, ngày      tháng 8 năm 2021 

Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn;  

Đoàn trường ĐH Trà Vinh; Đoàn Khối các CQ và DN tỉnh. 

     

Căn cứ Chương trình phối hợp giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Sở Giáo 

dục và Đào tạo giai đoạn 2020 – 2025, 

Nhằm chuẩn bị tốt các nội dung Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp 

giữa hai ngành về công tác Đội, Đoàn trường học năm học 2020 - 2021 và triển 

khai các Chương trình phối hợp năm học 2021 – 2022. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 

đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn; Đoàn trường ĐH Trà Vinh; 

Đoàn Khối các CQ và DN tỉnh góp ý các các nội dung, cụ thể như sau: 

  1. Dự thảo các văn bản gồm: Báo cáo tổng kết công tác Đội, Đoàn trường 

học năm học 2020 – 2021; dự thảo chương trình phối hợp về công tác Đội, Đoàn 

trường học năm học 2021 – 2022 (có phụ lục các hoạt động phối hợp hai ngành tổ chức 

và chỉ đạo tổ chức trong năm học), chỉ tiêu giao ước thi đua công tác Đội. 

2. Về phương án tổ chức Hội nghị 

- Hình thức: Hội nghị trực tuyến (dự kiến giữa tháng 9/2021). 

- Thành phần gồm: Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Lãnh đạo các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn Khối các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

Đoàn trường ĐH Trà Vinh; Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đại diện BGH, 

BTV Đoàn thanh niên các Trường THPT, TTGDTX-GDNN.  

- Nội dung gồm: Triển khai các Chương trình phối hợp giữa hai ngành (Căn cứ 

vào nội dung góp ý, lãnh đạo hai ngành tiến hành ký các Chương trình phối hợp trước 

khi hội nghị diễn ra để triển khai); Đại biểu tham gia hội nghị thảo luận trao đổi những 

nội dung còn khó khăn và đề ra các biện pháp thực hiện hiệu quả trong năm học tới; 

khen thưởng. 

Đề nghị các đơn vị triển khai đến các Đoàn trường, Đoàn trung tâm trực thuộc, 

thành viên Hội đồng Đội cấp huyện để góp ý và tổng hợp ý kiến của các đơn vị trực 

thuộc. Các ý kiến đóng góp gửi về Tỉnh đoàn (qua Ban Thanh thiếu nhi trường học) 

theo địa chỉ thư điện tử bttnth.tinhdoan@travinh.gov.vn trước ngày 10/9/2021 (thứ sáu), 



chi tiết liên hệ đồng chí Thái Văn Chuẩn, Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học 

Tỉnh đoàn, điện thoại: 0975.975.040.  

Trân trọng! 

 

 

  Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Lưu Ban TC-KT, Ban TTNTH. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

   Trần Trí Cường 
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