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Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 
 

 

Thực hiện Công văn số 1343 CV/TĐTN-TTNTH, ngày 16/10/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh “V/v  triển khai cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 

Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung 

ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 dành cho 

đoàn viên, thanh niên, giáo viên, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên (gọi chung là 

đoàn viên thanh niên) trong và ngoài nước, diễn ra từ ngày 14/9/2020 đến ngày 

12/12/2020. 

Để cuộc thi thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, Ban Thường 

vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc 

chỉ đạo, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi, có hình thức tổ chức, 

vận động đoàn viên thanh niên tham gia thi trực tuyến tại địa chỉ website 

http://hocvalamtheobac.vn (có thể lệ cuộc thi gửi kèm theo hoặc tải tài liệu trên 

website https://doankhoitravinh.vn/). 

Thông tin chi tiết Cuộc thi liên hệ: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học 

sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội (điện thoại: 083.748.5979; email: nxha@moet.gov.vn). 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung trên. Báo cáo kết quả 

lồng ghép vào báo cáo công tác đoàn đoàn hằng tháng của đơn vị./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT Tỉnh đoàn (b/c); 

- Đ/c Nguyễn Văn Tám, BT ĐUK (b/c); 

- Thường trực Tỉnh đoàn (b/c); 

- Thường trực Đảng ủy Khối (b/c); 

- Ban TTNTH Tỉnh đoàn (b/c); 

- Như kính gửi; 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
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Nguyễn Trọng Nhân        

 


