
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

Số:         -CV/TĐTN-PT 

“Về việc tổ chức đồng loạt ngày cao điểm 

Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị năm 2022” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Trà Vinh, ngày       tháng 6  năm 2022 

 

 

 

Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. 
 

 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 81-HD/TWĐTN-CNĐT, ngày 03 tháng 06 năm 2022 

của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức đồng loạt ngày “Chiến sỹ tình 

nguyện vì văn minh đô thị năm 2022”. 

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

Đoàn và Đoàn trực thuộc căn cứ vào điều kiện cụ thể tại địa phương đơn vị, có 

thể lựa chọn các nội dung và phương thức triển khai hoạt động phù hợp, theo 

hướng đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tổ chức đồng loạt Ngày cao 

điểm vì văn minh đô thị năm 2022 đảm bảo mội số nội dung cụ thể sau: 

1. Thời gian: 26/6/2022. (chủ nhật) 

2. Địa bàn triển khai: Đồng loạt triển khai trên toàn tỉnh tới 100% Đoàn cơ 

sở khu vực đô thị. 

3. Nội dung triển khai: Theo các nội dung trong Hướng dẫn số 81-

HD/TWĐTN-CNDT, ngày 03/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn (gửi kèm 

Hướng dẫn)  

4. Mỗi huyện, thị, thành Đoàn xây dựng mới ít nhất 01 tuyến phố khu vực 

đô thị (đường, hẻm) văn minh. 

* Ghi chú: 

 - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn Thành đoàn Trà Vinh làm điểm tổ chức 

hoạt động cấp tỉnh Ngày đồng loạt cao điểm Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô 

thị năm 2022. (Giao Ban Thường vụ Thành đoàn Trà Vinh phối hợp Ban Phong 

trào Tỉnh đoàn tham mưu nội dung triển khai hoạt động cấp tỉnh) 

- Các đơn vị gửi bảng tổng hợp nội dung dự kiến triển khai tại địa phương, 

đơn vị (theo mẫu gửi kèm) chậm nhất ngày 10/6/2022 và Báo cáo kết quả hoạt 

động về Ban Phong trào Tỉnh đoàn qua địa chỉ Email: 

bpt.tinhdoan@travinh.gov.vn trước ngày 28/6/2022. 

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

Đoàn và Đoàn trực thuộc quan tâm triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung 

Công văn đề ra. 

 

mailto:bpt.tinhdoan@travinh.gov.vn


(Thông tin liên hệ đồng chí Chung Gia Thắng, chuyên viên Ban Phong 

trào, DĐ: 0906.822.015). 
 

 

Nơi nhận: 

- Ban TNNT TWĐ (b/c); 

- Ban CTTN TWĐ (b/c); 

- Ban CNĐT TWĐ (b/c); 

- 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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