
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

Số:         -CV/TĐTN-TCKT 
“V/v điều chỉnh thuyết minh Dự toán NSNN  

năm 2021” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày      tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi:  Kho bạc Nhà nước Trà Vinh. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP, ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi 

phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống 

dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 1755/QĐ-UBND, ngày 11/3/2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về việc Thành lập các chốt kiểm tra y tế trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh; 

Căn cứ Công văn số 2073/UBND-KGVX, ngày 03/6/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc bố trí lực lượng hỗ trợ tại các chốt kiểm tra y tế để 

phòng, chống dịch Covid-19. 

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-BCĐ, ngày 30/7/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ 

huyện Trà Cú phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và ổn định sản xuất, đời sống 

của nhân dân trên địa bàn; 

Căn cứ Công văn số 3709/UBND-KGVX, ngày 27/8/2021 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đội hình Thanh niên tình nguyện phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 hỗ trợ huyện Trà Cú; 

Căn cứ Công văn số 1374/STC-HCSN, ngày 11/6/2021 và Công văn số 

2435/STC-HCSN, ngày 09/9/2021 của Sở Tài chính Trà Vinh về việc mức cho 

bồi dưỡng tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Để thực hiện việc bồi dưỡng tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 và các nội dung chi khác liên quan đến công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19, Tỉnh đoàn điều chỉnh thuyết minh dự toán NSNN năm 

2021 như sau: 

- Điều chỉnh từ các hoạt động: 

+ Hành trình nghỉ dưỡng cho các cô, chú cựu TNXP: 288.000.000 đồng 

+ Tham gia chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung 

Quốc: 35.000.000 đồng 

+ Tham dự tuyên dương gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu cấp Trung ương: 

30.000.000 đồng 

+ Sơ kết chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Hải đội 512: 

26.000.000 đồng 



+ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 (phần chưa thực hiện): 

300.000.000 đồng 

+ Hành trình giáo dục truyền thống: 63.000.000 đồng 

+ Chương trình Ngày đoàn viên: 18.000.000 đồng 

+ Hội trại Huấn luyện cán bộ Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh: 

53.000.000 đồng 

Tổng các hoạt động điều chỉnh: 813.000.000 đồng (Tám trăm mười ba 

triệu đồng). 

- Điều chỉnh sang nội dung: Chi bồi dưỡng cho các tình nguyện viên tham 

gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các nội dung chi khác liên quan đến 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mà Tỉnh đoàn được giao thực hiện: 

813.000.000 đồng (Tám trăm mười ba triệu đồng). 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo đơn vị điều chỉnh./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Lưu TCKT. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

Võ Minh Nhựt 
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