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Kính gửi: -  Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối 

các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh. 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 117-KH/BTGTU, ngày 28/8/2019, của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy, về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử “Tỉnh Trà Vinh – 120 năm xây 

dựng và phát triển (1900 – 2020)”.. 

Nhằm tuyên truyền giáo dục cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học 

sinh, sinh viên trong khối hiểu rõ hơn về lịch sử 120 năm hình thành và phát triển 

tỉnh Trà Vinh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn và phát huy 

giá trị truyền thống, lịch sử và văn hóa của quê hương, đất nước, nâng cao hơn nữa 

lòng tự hào về truyền thống cách mạng của quê hường Trà Vinh anh hùng. 

Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kêu gọi toàn 

thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong khối tích cực nghiên cứu, tìm hiểu và tham 

gia Cuộc thi trên do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.  

* Nội dung – Hình thức Cuộc thi: Thực hiện theo Kế hoạch số 117-

KH/BTGTU, ngày 28/8/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (có Kế hoạch gửi kèm). 

* Chỉ tiêu: Không hạn chế số bài tham gia dự thi, tuy nhiên để thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền đến từng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Đoàn 

Khối giao mỗi cơ sở đoàn có ít nhất 02 bài tham gia dự thi, riêng đối với các 

Đoàn trường học mỗi đơn vị có ít nhất 05 bài tham gia dự thi.  

Các bài dự thi gửi về văn phòng Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp (số 

2A, Lý Tự Trọng, Khóm 2, Phường 1, Thành phố Trà Vinh) trước ngày 20/11/2019 để 

tổng hợp gửi Đảng ủy Khối, lựa chọn tham gia cấp tỉnh (đây được xem là một chỉ tiêu 

thực hiện trong năm 2019, đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện). 

 

Nơi nhận: 
- TT ĐUK các CQ&DN (để b/c);  

- Như kính gửi (th/h); 

- Lưu VP. 
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