
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận kết quả, đánh giá phân loại thi đua các cơ sở Đoàn 

trực thuộc Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp năm 2020 

----------------- 

 
BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH  

 

Căn cứ Quyết định số 134-QĐ/ĐTN, ngày 14/4/2020 của Ban Thường vụ 

Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh “Về việc ban hành tiêu chí thi đua 

năm 2020”; 

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Khối 

các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2020; 

Căn cứ kết quả cuộc họp của Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh ngày 19/10/2020; 

Xét đề nghị của Văn phòng Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

Trà Vinh; các Đoàn kiểm tra, đánh giá, phân loại chất lượng về kết quả thực 

hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 của các cơ sở 

Đoàn trực thuộc. 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1: Công nhận kết quả kiểm tra và xếp loại thi đua các cơ sở Đoàn trực 

thuộc Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2020 (đính kèm theo danh 

sách kết quả, đánh giá, xếp loại thi đua các cơ sở Đoàn trực thuộc năm 2020). 

Điều 2: Văn phòng Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các cơ 

sở Đoàn trực thuộc căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 2;   

- Lưu VP. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 

TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 
*** 

Số:  155 -QĐ/ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Trà Vinh, ngày 20 tháng 10 năm 2020 
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