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THÔNG BÁO 

Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và 

 phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 
-------------- 

Căn cứ Nghị quyết và Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành 

Đoàn Khối các cơ quan Khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022; Chương trình công tác 

Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; 

Được sự thống nhất của Thương trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh 

nghiệp, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị 

tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Các đồng chí Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp khóa VI; 

- Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan và Doanh 

nghiệp khóa VI; 

- Các đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc. 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 30/12/2019 (Thứ 2) 

 - Đại điểm: Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà 

Vinh, Số 2A, Lý Tự Trọng, K2, P1, TPTV. 

3. Nội dung: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 

2019 và triển khai chương tình công tác năm 2020. 

* Lưu ý: Giao Đoàn trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh và Đoàn trường Cao 

đẳng Y tế Trà Vinh triệu tập đại biểu tuyên dương danh hiệu học sinh 3 rèn luyện 

năm học 2018-2019 

Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp đề nghị các đồng 

chí sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ, góp phần cho Hội nghị thành công tốt đẹp. 

Thông báo này thay thư mời./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- TT ĐU Khối CCQ&KDN (để b/c); 

- Các đ/c BCH,UV.UBKT ĐKCCQ&DN (th/h); 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (th/h);         

- Lưu./. 

 

                                                                                  


