
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Số:         -CV/TĐTN-PT 
“V/v phát động tham gia Cuộc thi  
Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo  

của tỉnh Đồng Tháp năm 2021” 

Trà Vinh, ngày       tháng 9 năm 2021 

  

 

Kính gửi: BTV các huyện, thị, thành đoàn; Đoàn khối các Cơ quan và  

Doanh nghiệp tỉnh; Đoàn trường Đại học Trà Vinh. 

          

Căn cứ Kế hoạch số 1742/TĐTN-TNNTCNĐT, ngày 23/8/2021 của Tỉnh 

đoàn Đồng Tháp “V/v hỗ trợ triển khai Cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 

của tỉnh Đồng Tháp năm 2021”; 

Nhằm giao lưu, kết nối các dự án khởi nghiệp ở các tỉnh, thành khu vực Đồng 

bằng Sông Cửu Long, Ban Thường Tỉnh đoàn Đồng tháp tổ chức Cuộc thi Khởi 

nghiệp và đổi mới sáng tạo của tỉnh Đồng Tháp năm 2021. Để hưởng ứng và tham gia 

thi đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, 

thành đoàn; Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn trường Đại học Trà 

Vinh tuyên truyền, phát động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên 

tích cực tham gia Cuộc thi (đính kèm Kế hoạch và thể lệ). Qua đó góp phần quảng bá 

hình ảnh và tinh thần khởi nghiệp của tỉnh nhà đến bạn bè trong khu vực. 

Đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn; Đoàn khối các Cơ quan 

và Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn trường Đại học Trà Vinh triển khai thực hiện. Đồng 

thời theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ các thí sinh tham gia Cuộc thi đạt hiệu quả tốt. 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- 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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