
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

     

Số:          -CV/TĐTN-PT 
“V/v thực hiện Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg 

ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ” 

Trà Vinh, ngày        tháng    năm 2022 

 

 

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

                                   

 

Căn cứ Công văn số 1705/UBND-KT, ngày 28/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh“Về việc thực hiện Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ”(đính kèm); 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành 

đoàn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện và các đơn vị có liên 

quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách tín dụng đối với 

học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục 

vụ học tập trực tuyến để người dân biết, thực hiện và tham gia giám sát việc triển 

khai thực hiện chính sách tín dụng trên địa bàn./. 

   

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;                   
- Lưu: VT, Ban PT. 

                                                                               

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Võ Minh Nhựt 
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