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Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 
  

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của 

Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Trà Vinh năm 2019;  

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Trà Vinh “Về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi 

trường tại các đô thị, khu dân cư trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”. 

Căn cứ Công văn số 91-CV/ĐTN, ngày 24/4/2019 của Ban Thường vụ Đoàn 

Khối các cơ quan (nay là Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp) tỉnh. Để thực 

hiện tốt nội dung Công văn trên. Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và 

Doanh nghiệp chỉ đạo các cơ sở Đoàn đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện Ngày 

Chủ Nhật xanh, vào ngày 08/9/2019 cụ thể như sau: 

1. 100% các cơ sở Đoàn tham mưu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị vào ngày 

08/9/2019 đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện Ngày Chủ Nhật xanh, làm tổng 

vệ sinh các tuyến đường Thanh niên “Sáng – Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn 

tỉnh và tại các trụ sở, cơ quan, đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị. 

2.  Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp triệu tập đoàn viên, thuộc các chi 

đoàn Thanh tra, chi đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, chi đoàn Sở tài chính, Chi 

đoàn Kho bạc Nhà nước tỉnh Trà Vinh làm điểm tổ chức cấp Đoàn Khối thực hiện 

ngày Chủ Nhật Xanh, (ngày 08/9/2019) ra quân tổng vệ sinh tuyến đường 19/5, 

(Phường 1, TPTV). 

Các cơ sở Đoàn tùy vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị triển khai cho phù 

hợp. Kết thúc hoạt động báo cáo nhanh kết quả về Văn phòng Đoàn Khối các cơ quan 

và Doanh nghiệp để báo cáo về trên theo quy định. 
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