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Số:          -CV/TĐTN-PT 
“V/v giới thiệu gương thanh niên tiêu biểu 

để xét chọn giải thưởng Lương Định Của 

 lần thứ XVII năm 2022” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
       

     
Trà Vinh, ngày       tháng  6  năm 2022 

 

 

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

 

Căn cứ Kế hoạch số 519-KH/TWĐTN-TNNT, ngày 26/5/2022 của Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn “Về việc tổ chức Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc và trao 

giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVII năm 2022”. 

Nhằm kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những thanh niên tiêu biểu 

trong sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã 

hội, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” 

(OCOP), chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và bảo vệ môi trường; tuyên truyền, 

nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; tạo diễn đàn để thanh niên giao lưu, 

chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm; kết nối trong sản xuất, kinh doanh. Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn thực hiện một số 

nội dung như sau: 

1. Triển khai, tuyên truyền rộng rãi đến các cấp bộ Đoàn về Kế hoạch tổ 

chức Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc và trao giải thưởng Lương Định 

Của lần thứ XVII năm 2022 của Trung ương Đoàn (đính kèm Kế hoạch). 

2. Giới thiệu gương thanh niên tiêu biểu để xét chọn giải thưởng Lương 

Định Của lần thứ XVII năm 2022. Đối tượng, tiêu chuẩn theo Quy chế Giải 

thưởng Lương Định Của tại Quyết định số 1205-QĐ/TWĐTN-TNNT ngày 

19/8/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn (đính kèm Quy chế). 

3. Hồ sơ gồm gồm có: 

(1) Danh sách trích ngang, tóm tắt thành tích thanh niên tiêu biểu đề nghị 

xét tặng Giải thưởng (theo mẫu gửi kèm). 

(2) Báo cáo thành tích cá nhân có xác nhận của cấp uỷ hoặc chính quyền 

địa phương nơi thanh niên đang sinh sống (theo mẫu gửi kèm). 

(3) Báo cáo thuế 03 năm gần nhất. 

(4) Bản photo bằng khen, giấy khen (nếu có, gửi bản scan hoặc ảnh chụp). 

(5) 01 file ảnh chân dung cỡ 4x6 (nền trắng, mặc áo Thanh niên Việt Nam 

hoặc trang phục truyền thống của dân tộc). 

(6) Gửi kèm 7 - 10 file ảnh về hoạt động của doanh nghiệp, trang trại, mô 

hình của cá nhân đề xuất tuyên dương (ảnh được định dạng JPEG, dung lượng từ 

1Mb đến 5Mb). 



4. Thời gian gửi hồ sơ: Đến hết ngày 22/7/2022.  

Đề nghị các đơn vị gửi hồ sơ trực tiếp về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (qua Ban 

Phong trào), địa chỉ: số 12, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh. 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ đồng chí Nguyễn Minh Thùy - Phó 

Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn, điện thoại: 0372.926.977. 

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

đoàn triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- 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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