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Kính gửi: Các cơ sở đoàn trực thuộc 
 

  
 

Căn cứ chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Ban 

Chấp hành Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 105-KH/ĐTN, ngày 09/02/2021 của Ban Thường vụ  

Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh “về việc triển khai thực hiện các 

công trình thanh niên Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên 

cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)”; 

Để chuẩn bị tập trung nguồn lực triển khai thực hiện các công trình thanh 

niên cấp Đoàn khối trong chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” năm 2021 (dự 

kiến triển khai từ tháng 01/7 đến 15/8/2021). Ban Thường vụ Đoàn khối đề nghị 

các cơ sở Đoàn khẩn trương đăng nộp kinh phí thực hiện công trình thanh niên 

năm 2021 về Đoàn khối, chậm nhất đến hết ngày 15/6/2021. 

- Quy định mức đóng góp đối với cán bộ Đoàn, đoàn viên cụ thể như sau: 

+ Cán bộ Đoàn và đoàn viên có lương (bao gồm đảng viên trẻ đang tham 

gia sinh hoạt Đoàn, đoàn viên là công nhân có hưởng lương): 40.000 

đ/người/năm; đoàn viên là sinh viên trường Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Nghề mỗi 

đồng chí: 10.000đ/người/năm. 

+ Đối với Đoàn viên là học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện 

Thành, PT DTNT THPT tỉnh và Trung tâm GDTX HNDN TP. Trà Vinh được 

miễn đóng công trình thanh niên.  

Lưu ý: Đây là một trong những nội dung được quy định trong giao ước 

thi đua năm 2021. 

Ban Thường vụ Đoàn khối đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc nghiêm túc 

thực hiện, đăng nộp đúng thời gian quy định. 
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