
TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

*** 

Số: 195-CV/ĐTN 
“Về việc bổ sung chỉ tiêu phân bổ số lượng  

tham gia cuộc thi “tìm hiểu 60 năm  truyền 

thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Trà Vinh (02/3/1961 –02/3/2021)”” 

            ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày  01 tháng 12 năm 2020 

 
 

 

Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 
 

 

Ngày 02/10/2020, Ban Thường vụ Đoàn khối có ban hành Công vă số 188 

CV/ĐTN  “Về việc phát động tham gia cuộc thi “tìm hiểu 60 năm truyền thống vẻ 

vang của Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh  (02/3/1961 – 02/3/2021)”. Cuộc thi 

do Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh phối hợp tổ chức. 

Để cuộc thi được tổ chức hiệu quả, chất lượng và đạt chỉ tiêu đề ra. Ban 

Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh bổ sung thêm chỉ tiêu 

các đơn vị tham gia cụ thể như sau: 

- Đoàn cơ sở (kể cả Đoàn trường THPT, Trung tâm GDTX-HNDN TP. 

Trà Vinh) có ít nhất 02 bài dự thi.  

- Các chi đoàn, chi đoàn cơ sở tham gia ít nhất 01 bài dự thi. 

Bài dự thi gửi về Văn phòng Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp 

tỉnh trước 25/12/2020.  

Lưu ý: Bài dự thi phải được đóng cuốn, bìa ghi rõ họ tên, đơn vị công 

tác, số điện thoại thí sinh hoặc nhóm thí sinh tham gia. Bài dự thi của các 

thí sinh phải được Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn kiểm duyệt trước khi gửi 

về Đoàn khối và chịu trách nhiệm về các nội dung về bài dự thi của thí sinh 

đơn vị mình đã gửi.  

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./. 
 

 

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 Phong trào Tỉnh đoàn (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (b/c); 

- Như kính gửi; 

- 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:  188 CV/ĐTN 
“Về việc phát động tham gia cuộc thi  

“tìm hiểu 60 năm truyền thống vẻ vang của  

Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh 

 (02/3/1961 – 02/3/2021)”” 

            ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày  02 tháng 10 năm 2020 

 
 

 

Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 
 

 

Căn cứ  kế hoạch phối hợp số 1431/KHPH-BCHBP-TĐTN,  ngày 01/10/2020 

giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh “V/v  phối hợp 

tổ chức cuộc thi “tìm hiểu 60 năm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng 

tỉnh Trà Vinh  (02/3/1961 – 02/3/2021)””; 

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên và nhân dân về 

truyền thống anh hùng của BĐBP tỉnh Trà Vinh trong 60 năm xây dựng, chiến 

đấu và trưởng thành; những thành quả to lớn của các cấp các ngành, địa phương 

trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và phong trào toàn dân tham gia bảo 

vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. 

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

cơ sở đoàn trực thuộc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên , thanh niên về mục 

đích, ý nghĩa và nội dung của cuộc thi (có gửi kèm kế hoạch). 

2. Phát động cán bộ, đoàn viên đăng ký tham gia. Theo dõi, hướng 

dẫn, hỗ trợ cho các thí sinh tham gia cuộc thi đạt hiệu quả cao. Chỉ tiêu  phân 

bổ cụ thể như sau: 

- Đoàn cơ sở có ít nhất 02 bài dự thi, gửi về Văn phòng Đoàn khối các 

cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trước 25/12/2020.  

- Các chi đoàn, chi đoàn cơ sở tùy điều kiện triển khai, không giao chỉ tiêu. 

Lưu ý: Bài dự thi phải được đóng cuốn, bìa ghi rõ họ tên, đơn vị công 

tác, số điện thoại thí sinh tham gia.  

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./. 
 

 

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 Phong trào Tỉnh đoàn (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (b/c); 

- Như kính gửi; 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân        



 


