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BÁO CÁO TUẦN 

Tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên 

(từ ngày 03/6 đến ngày 9/6/2022) 

--------- 

Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc định kỳ báo 

cáo tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 

Trà Vinh báo cáo kết quả nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh 

niên tỉnh Trà Vinh tuần qua, cụ thể như sau: 

Trong tuần, tình hình tư tưởng đoàn viên, thanh niên Trà Vinh ổn định,  tin 

tưởng vào đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước; xung kích 

tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc; tích cực 

tham gia các hoạt động do tổ chức Đoàn, Hội, Đội phát động như: tham gia thực 

hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, kỷ niệm 111 năm 

Ngày Bác Hồ ra đi tìm dường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2022), Ngày Môi trường 

thế giới 5/6, 60 năm Ngày truyền thống Lực lượng cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 

20/7/2022)... 

Bên cạnh đó, ĐVTN quan tâm đến kết quả tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện, 

cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027 trên địa bàn tỉnh; tích cực tham gia đóng góp ý kiến, 

hiến kế của thanh niên tham gia xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các сấр; 

thông tin Việt Nam được bầu làm Phó chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 

77; thông tin bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh và ông Phạm 

Công Tạc có liên quan đến công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. 

Trên đây là báo cáo tuần tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên 

(từ ngày 03/6 - 9/6/2022) của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh. 

 

 
Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo TWĐ;  

- TT TĐ; 

- Lưu VT, BTG. 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 
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		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-10T13:41:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	VÕ MINH NHỰT<khanhduynguyennkd@gmail.com> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-10T14:53:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tỉnh đoàn<TINHDOAN/TUTraVinh/DCS/VN@TUTRAVINH> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-10T14:53:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tỉnh đoàn<TINHDOAN/TUTraVinh/DCS/VN@TUTRAVINH> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-10T14:54:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tỉnh đoàn<TINHDOAN/TUTraVinh/DCS/VN@TUTRAVINH> đã ký lên văn bản này!




