
THÔNG BÁO  
Về việc phân bổ lực lượng tham gia  

Ngày hội “Học sinh 3 tốt” và ngày hội “Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh” 

năm học 2020 - 2021” 

----- 
 

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 35 KHPH/TĐTN-SGDĐT, ngày 

04/02/2021 giữa Tỉnh đoàn Trà Vinh với Sở Giáo dục và Đào tạo  “V/v tổ chức 

ngày hội “Học sinh 3 tốt” và ngày hội “Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh”, năm 

học 2020 - 2021”. Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp 

thông báo phân bổ lực lượng tham gia, cụ thể như sau: 

1. Số lượng: Đoàn trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành; Đoàn 

trường Phổ thông DTNT – THPT và Đoàn Trường TTGDTX & HNDN TP. Trà 

Vinh thông báo cho tất cả các em học sinh khối 10, 11 và 12 tham dự ngày hội 

“Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh”. 

Lưu ý: Đoàn trường cân đối giữa các khối lớp và nhu cầu của các em, đảm 

bảo tỷ lệ nam, nữ tham gia Ngày hội. Đồng thời mỗi Đoàn trường cử 05 cán 

bộ phụ trách để tham gia Ngày hội và quản lý các em xuyên suốt trong thời 

gian diễn ra hoạt động. 

2. Thời gian: 01 ngày, dự kiến ngày 13/3/2021 (Thứ bảy) 

3. Địa điểm: Tại Trung tâm Sinh hoạt Thanh thiếu nhi tỉnh Trà Vinh. 

4.  Chuẩn bị câu hỏi:  Giao mỗi Đoàn trường chuẩn bị ít nhất 03 câu hỏi 

có liên quan đến nội dung tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp; những câu hỏi, 

những thắc mắc cần chuyên gia trao đổi, chia sẻ tại ngày hội.  Câu hỏi Đoàn 

trường tổng hợp và gửi về Đoàn khối (Qua Ioffice Đoàn khối) trước ngày 

23/2/2021. 

Đề nghị các đơn vị được phân bổ lực lượng tham mưu Ban Giám hiệu nhà 

trường để triển khai thực hiện tốt tinh thần kế hoạch này. Quá trình triển khai 

thực hiện có khó khăn vướng mắc, phản ánh kịp thời về Thường trực Đoàn Khối 

để xử lý./. 
   

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Nguyễn Văn Tám, TUV, Bí thư  ĐUK (b/c); 

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

- Thường trực Tỉnh đoàn (b/c); 

- TT Đảng ủy ĐUK CCQ &DN (b/c); 

- Các đ/c UVTV Đoàn Khối (nắm); 

- Đoàn trường THPT, PTDTNT, Trung tâm GDTX 

HNDN TP. Trà Vinh (t/h); 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 
 
 

Nguyễn Trọng Nhân 
 

TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KHỐI  CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP 

*** 

Số:  134 TB/ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày  08 tháng 02 năm 2021 


