
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 
*** 

Số:         -CV/TĐTN-PT 
“V/v đăng ký danh mục hoạt động Triển khai 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển  

kinh tế - xã hội Vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn I, từ năm 2021 – 2025” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày      tháng 12 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn. 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 465-KH/TWĐTN-ĐKTHTN, ngày 10/12/2021 của 

Ban Bí Thư Trung ương Đoàn “về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn I, từ năm 2021 – 2025”. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh đăng ký danh mục hoạt động Triển 

khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội Vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I, từ năm 2021 – 2025. (có danh mục 

đăng ký kèm theo) 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kính gửi danh sách đăng ký danh mục hoạt động 

triển khai Chương trình tại tỉnh Trà Vinh đến Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên 

Trung ương Đoàn để tổng hợp./.  
 

 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, Ban PT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Võ Minh Nhựt 



 

BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 Trà Vinh, ngày       tháng 12 năm 2021 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ 

Danh mục hoạt động Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội  

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I, từ năm 2021 – 2025  

(Kèm theo Công văn số:        -CV/TĐTN-PT, ngày     /12/2021 của BTV Tỉnh đoàn) 

 

Danh 

mục số 
Nội dung Chương trình Triển khai thực hiện Số lượng Kinh phí (VNĐ) Ghi chú 

1 

Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn 

định dân cư ở những nơi cần thiết 

(danh mục số 1) 

Xây nhà cho thanh thiếu niên dân tộc 

thiểu số nghèo theo phong tục tập quán 

của địa phương đảm bảo 3 cứng (nền 

cứng, khung – tường cứng, mái cứng) 

10 nhà 1.000.000.000 

 

Mua sắm trang thiết bị, xây dựng bể 

nước nước sinh hoạt cho các hộ gia 

đình thanh niên dân tộc thiểu số nghèo 
20 gói 1.000.000.000 

 

Xây dựng sân chơi, điểm sinh hoạt vui 

chơi cho thanh thiếu nhi dân tộc thiểu 

số tại địa bàn dân cư 
10 sân chơi 1.000.000.000 

 

2 
Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số 

cho cán bộ đoàn, hội cấp huyện, 

xã trên địa địa bàn vùng đồng bào 

Tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc cho 

cán bộ đoàn, hội trên địa bàn vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi 
01 lớp 10.000.000 

 



dân tộc thiểu số (danh mục số 4) 

3 

Dự án phát triển giáo dục nghề 

nghiệp và giải quyết việc làm cho 

người lao động vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi 

(danh mục số 5) 

Tổ chức tư vấn hướng nghiệp, khởi 

nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch 

vụ hỗ trợ việc làm 05 hoạt động 500.000.000 

 

4 

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của các dân 

tộc thiểu số gắn với du lịch (danh 

mục số 6) 

Tổ chức hoạt động thi đấu thể thao 

thanh niên truyền thống trong các ngày 

hội, liên hoan, giao lưu nhằm bảo tồn 

các môn thể thao truyền thống, các trò 

chơi dân gian của các dân tộc thiểu số 

02 hoạt động 400.000.000 

 

Triển khai xây dựng tủ sách thanh 

thiếu nhi tại các xã vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi 
10 tủ 300.000.000 

 

Đầu tư trang thiết bị vui chơi giải trí 

cho thanh thiếu nhi tại các thôn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
20 gói 1.000.000.000 

 

TỔNG CỘNG: 5.210.000.000  

Bằng chữ: Năm tỷ hai trăm mười triệu đồng. 
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