
 

THƢ MỜI  
Dự tặng quà cho ngƣời nghèo, gia đình chính sách, thanh niên yếu thế trong 

“Chương trình Xuân tình nguyện năm 2020” 

----- 

Căn cứ Kế hoạch số 72-KH/ĐTN, ngày 22/12/2020 về việc tổ chức Chương 

trình “Xuân tình nguyện năm 2020”; Được sự thống nhất của Thường trực Đảng 

ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức 

Chương trình “Xuân tình nguyện”¸ tặng quà, nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập, 

khám bệnh phất thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách, thanh niên 

yêu thế và học sinh nghèo hiếu học dịp xuân Canh tý năm 2020; 

* Ban Thường vụ Đoàn Khối cơ quan và Doanh nghiệp trân trọng kính mời 

- Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; 

- Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; 

- Đồng chí Võ Minh Nhựt, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, chủ tịch HLHTNVN tỉnh; 

- Đồng chí Trương Thanh Long, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và 

Doanh nghiệp tỉnh; 

- Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và Doanh 

nghiệp khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; 

- Đoàn Y, Bác sỹ thuộc Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh; 

- Các đồng chí được phân công theo tinh thần kế hoạch số 72-KH/ĐTN, ngày 

22/12/2019 về tổ chức Chương trình xuân tình nguyện năm 2020. 

- Phóng viên Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh dự và đưa tin; 

* Thời gian, địa điểm: 01 ngày vào ngày 11/01/2020 (thứ 7) 

- Buổi sáng vào lúc 8 giờ 30 tại Ủy ban Nhân dân xã Đại Phúc huyện Càng Lòng. 

- Buổi chiều vào lúc 14 giờ 30 tại Ủy ban Nhân dân xã Lương Hòa A, huyện 

Châu Thành. 

Ban Thường vụ Đoàn Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh rất mong quý đại 

biểu sắp xếp thời gian tham dự góp phần để buổi lễ được diễn ra thành công tốt 

đẹp./. 
 

 
 

  Nơi nhận:                                       
- Như thành phần; 
- Lưu VP. 

  

 

 

 

TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KHỐI  CÁC CƠ QUAN 
*** 
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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

  Trà Vinh, ngày 20 tháng 12 năm 2019 
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