
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

Số:        -CV/TĐTN-PT 

V/v tổ chức đồng loạt 

“Ngày chủ nhật xanh” đợt 02 năm 2022 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Trà Vinh, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn. 
 

 

Căn cứ Công văn số 347-CV/TU, ngày 22/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy “Về việc lãnh đạo bầu cử trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 

kết hợp bầu thành viên ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn”; 

Căn cứ Công văn số 2081-CV/TĐTN-PT ngày 14/02/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh đoàn “Về việc tổ chức đồng loạt Ngày chủ nhật xanh năm 2022”. 

Ngày 29/5/2022, Đoàn các cấp từ tỉnh đến cơ sở tổ chức đồng loạt “Ngày 

Chủ nhật xanh” đợt 2 năm 2022 trùng với ngày bầu cử trưởng ban nhân ấp, khóm 

nhiệm kỳ 2022 – 2025. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các 

huyện, thị, thành đoàn căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và đơn vị có 

thể tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” đợt 2 sớm hơn ngày 29/5/2022./. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực 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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