
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Số:          -CV/TĐTN-PT 
“V/v xin ý kiến đóng góp dự thảo  

báo cáo tổng kết Chiến dịch TNTN hè 

tỉnh Trà Vinh năm 2021” 

Trà Vinh, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Thành viên Ban Chỉ huy Chiến dịch TNTN hè 

                                    tỉnh Trà Vinh năm 2021. 

 

Căn cứ Quyết định số 967/QĐ-UBND, ngày 24/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Trà Vinh “Về việc thành lập Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện 

hè năm 2021”; 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BCHCD ngày 01/6/2021 của Ban Chỉ huy Chiến 

dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè tỉnh Trà Vinh “Về việc tổ chức Chiến 

dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Trà Vinh năm 2021”. 

 Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong Chiến dịch TNTN hè 

năm 2021 (gọi tắt là Chiến dịch), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng dự thảo báo 

cáo tổng kết Chiến dịch và xin ý kiến đóng góp của thành viên Ban Chỉ huy (Theo 

Quyết định số 967/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh) về dự thảo báo cáo tổng 

kết để hoàn chỉnh trình Thường trực Ban Chỉ huy Chiến dịch TNTN hè cấp tỉnh 

(đính kèm dự thảo báo cáo). Các ý kiến đóng góp của các thành viên xin gửi về 

Tỉnh đoàn qua hệ thống I-OFFICE đến hết ngày 10/9/2021. Quá thời gian nêu 

trên, nếu các thành viên Ban Chỉ huy Chiến dịch không có ý kiến đóng góp xem 

như đã thống nhất với dự thảo báo cáo. 

Rất mong các thành viên Ban Chỉ huy Chiến dịch TNTN hè cấp tỉnh quan tâm, 

phối hợp tạo điều kiện để Tỉnh đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Vp UBND tỉnh (b/c); 

- Như kính gửi (p/h);; 

- TT Tỉnh đoàn (b/c); 

- Lưu: VT, Ban PT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC  

 

 

 

 

 

 

Võ Minh Nhựt              
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