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Kính gửi:  Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh 

 

Căn cứ Công văn số 3765/UBND-KGVX, ngày 30/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về việc “Góp ý dự thảo văn bản”;  

Qua nghiên cứu dự thảo Quyết định Phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục 

lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh 

niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 -2030”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề 

xuất chỉnh sửa dự thảo văn bản cụ thể như sau: tại trang 4, đoạn đầu tiên, chỉnh sửa 

mục tiêu “70% thanh niên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học; xung kích tình 

nguyện đến vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn,…..” thành “ít nhất 30% thanh 

niên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học; 70% thanh niên, sinh viên xung 

kích tình nguyện đến vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn,…..”. Vì mục tiêu “70% 

thanh niên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học” là quá cao và chưa phù hợp 

với thực tiễn. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thông tin đến lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo  

tỉnh tổng hợp./.  

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu BTG,VT. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ  

 

 

 

 

 
Trần Trí Cường 
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