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KẾ HOẠCH 
Triển khai Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”  

Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2021  

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

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/BCHCD, ngày 01/6/2021 của Ban Chỉ huy 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Trà Vinh “về việc tổ chức Chiến dịch 

Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Trà Vinh năm 2021”; Thực hiện Chương trình 

công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Ban Chấp hành Đoàn Khối các 

cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2021. 

Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế 

hoạch triển khai Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” với những nội dung cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ Đoàn 

Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tham gia thực hiện các hoạt động chung tay 

xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, qua đó góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương.   

- Tạo môi trường để tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 

giao lưu, học tập kinh nghiệm thực tế và rèn luyện các kỹ năng xã hội; thông 

qua các hoạt động tình nguyện nhằm bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú giới 

thiệu cho Đảng xem xét kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.  

- Các hoạt động phải thiết thực, sáng tạo và đảm bảo hiệu quả an toàn.  

II. NỘI DUNG 

- Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, tu sửa, giữ gìn cảnh quan cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp. Tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh” 

tại đơn vị: tổng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, sơn, sửa tường, rào, cổng cơ 

quan, vệ sinh máy móc, phân xư ng, thực hiện tốt công tác ph ng chống cháy, 

nổ, xóa các điểm ô nhi m môi trường. 

- Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính cho Nhân dân tại nhà 

trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện giải 

quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân”, tập trung trong các lĩnh vực được quan 

tâm, như: bảo hiểm xã hội, đất đai, y tế, thuế,... Tổ chức các phiên t a giả định  

các buổi tuyên truy n pháp luật tại địa bàn dân cư  hướng d n quy trình, tư vấn 

thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực nhà đất, xây dựng, thuế, cấp đổi hộ 

chiếu, các thủ tục tư pháp  cho Nhân dân. 
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- Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tập huấn kiến 

thức nông nghiệp, tư vấn và hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, mô 

hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hiệu quả cho thanh niên và người dân. Trao 

tặng công trình, sản phẩm ph ng chống hạn mặn, hướng d n thanh niên và Nhân 

dân địa phương chuyển đổi mô hình, phương thức sản xuất phù hợp tình trạng hạn 

hán, xâm nhập mặn. 

- Tổ chức các hoạt động đ n ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, chăm lo các gia 

đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng  tổ 

chức L  thắp nến tri ân các anh hùng Liệt sỹ  sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa, 

nhà nhân ái cho các gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn. 

- Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, 

vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, 

khu chế xuất, các trung tâm bảo trợ xã hội, người dân có hoàn cảnh khó khăn, 

chịu ảnh hư ng b i dịch bệnh Covid-19. Thành lập các đội hình thầy thuốc trẻ 

tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, khám bệnh, phát thuốc mi n phí cho Nhân 

dân  hướng d n đi u trị các bệnh thông thường, tầm soát bệnh cho người dân và 

thanh niên công nhân; tổ chức hiến máu tình nguyện, tư vấn sức khỏe sinh sản vị 

thành niên, phụ nữ độ tuổi sinh sản. Tổ chức các đội hình văn hóa, văn nghệ phục 

vụ các địa bàn vùng sâu, vùng xa, các địa bàn khó khăn. 

- Tổ chức các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi: tổ chức sinh hoạt hè, 

ngày hội thiếu nhi, sân chơi sáng tạo, hướng d n kỹ năng ph ng chống đuối 

nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em  tổ chức các hoạt động chăm lo cho 

trẻ em có hoàn cảnh khó khăn  tổ chức sửa chữa, trao tặng sân chơi, các thiết chế 

văn hóa cho thiếu nhi.  

- Tuyên truy n v  xây dựng Chính phủ điện tử và tổ chức hoạt động hỗ 

trợ, hướng d n người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

- Phát huy vai tr  doanh nhân trẻ trong tổ chức các hoạt động hỗ trợ kh i 

nghiệp: rà soát đánh giá tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đến đối tượng 

thanh niên kh i nghiệp  tham mưu đ  xuất với chính quy n các cấp các giải pháp, 

chính sách hỗ trợ thanh niên kh i nghiệp, tái kh i nghiệp do tác động của dịch 

bệnh  tư vấn kiến thức, pháp lý, hỗ trợ vốn, tạo kênh kết nối đến các nhà đầu tư. 

III. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN 

1. Chủ đề: “Tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà 

Vinh sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng” 

2. Thời gian, địa điểm: Chiến dịch diễn ra từ ngày 10/7 đến 15/8/2021. 

* Đoàn Khối tổ chức 04 đợt ra quân chính: 

- Đợt 1: vào ngày 10/7/2021, tại xã H a Lợi, huyện Châu Thành. 

- Đợt 2: vào ngày 17/7/2021, tại xã Long h a, huyện Châu Thành. 

- Đợt 3: vào ngày 25/7/2021, tại xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần. 

- Đợt 4: vào ngày 31/7/2021, tại xã Phước Hảo, huyện Châu Thành. 
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* Các cơ sở Đoàn: tùy điều kiện thực tế tổ chức riêng cấp mình. 

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN  

- Thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” chi u dài 1,5 km (kinh 

phí 25 triệu đồng). 

- Phối hợp tổ chức 01 hoạt động ôn tập và sinh hoạt hè cho các em thiếu 

nhi; hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 50 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. 

- Xây dựng 02 khu vui chơi cho các em thiếu nhi (trị giá 35 triệu đồng). 

- Hỗ trợ 01 tấn gạo cho bà con nhân dân, thanh niên có hoàn cảnh khó 

khăn trong tình hình dịch Covid-19 (trị giá 10 triệu đồng)  

- Tặng 02 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân, thanh niên yếu thế. 

- Tặng 5.000 khẩu trang ph ng, chống dịch Covid – 19 (kinh phí 12 triệu đồng). 

- Thăm tặng 10 phần quà gia đình chính sách, trao 10 phần quà cho học 

sinh vượt khó (Mỗi phần 500.000/đồng). 

- Tổ chức 02 cuộc chuyển giao khoa học kỹ thuật. 

- Tổ chức khám bệnh và phát thuốc mi n phí cho 200 người dân (kinh phí 

25 triệu đồng). 

- Vận động đoàn viên, thanh niên đ  xuất 250 ý tư ng, sáng kiến. 

- Tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 150 lượt đoàn viên thanh niên; Phấn 

đấu giới thiệu việc làm cho 60 thanh niên. 

- Tổ chức 01 hoạt động ph ng, chống đuối nước và tai nạn thương tích, 

xâm hại trẻ em. 

V. LỰC LƯỢNG THAM GIA: Thanh niên công nhân, công chức, viên 

chức. Tổng số 510 lực lượng, trong đó:  

+ Đoàn khối 60 chiến sĩ. 

+ 50 lực lượng tham gia hoạt động dưới dạng các đội hình chuyên.  

+ 400 lực lượng đối ứng của địa phương. 

Mỗi đợt dự kiến khoảng 25 - 35 lực lượng tham gia, gồm:  

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, các 

đồng chí Bí thư, Phó bí thư các cơ s  Đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan 

và Doanh nghiệp tỉnh. 

- Đội Thanh niên tuyên truy n pháp luật  Đội Tuyên truy n ca khúc cách 

mạng khối các cơ quan  đội chuyển giao khoa học kỹ thuật  Đội hình xây dựng 

khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi  Đội hình khám bệnh và phát thuốc mi n phí 

cho người dân  Đội hình chuyên tuyên truy n ph ng, chống đuối nước và dạy 

bơi  Đội hình tình nguyện xây dựng tuyến đường thắp sáng đường quê  Đội hình 

sinh hoạt, ôn tập hè cho thiếu nhi. 
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- Cán bộ Đoàn, đoàn viên các cơ s  Đoàn trực thuộc, mỗi đơn vị chọn cử 

cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia mỗi đợt, cụ thể sau: 

+ Đối với Chi đoàn từ 07 đoàn viên tr  xuống, phân công 01 đoàn 

viên/đợt (tham gia Đợt 1, ngày 10/7/2021). 

+ Đối với Chi đoàn từ 08 đến 16 đoàn viên, phân công 01 đoàn viên/đợt 

(tham gia Đợt 1 và Đợt 2). 

+  Đối với Chi đoàn từ 17 đoàn viên tr  lên, phân công 01 đoàn viên/đợt 

(tham gia cả 04 đợt). 

Lưu ý: Tùy theo tình hình dịch bệnh Covid – 19, Ban Thường vụ Đoàn 

khối sẽ điều chỉnh số lượng cho phù hợp với từng đợt. Ban Thường vụ Đoàn 

khối sẽ có thông báo triệu tập lực lượng tham gia chiến dịch cụ thể ở từng đợt 

ra quân, các đơn vị căn cứ thông báo triệu tập cử lực lượng tham gia đảm bảo. 

VI. PHƯƠNG TIỆN VÀ KINH PHÍ 

- Phương tiện: Di chuyển bằng xe ô tô (tất cả lực lượng không được đi 

xe Honda để đảm bảo an toàn giao thông).  

- Kinh phí: Mỗi chiến sỹ của chi đoàn tham gia đóng góp 250.000đ (Hai 

trăm năm mươi ngàn đồng), cho mỗi đợt di n ra hoạt động, gồm: ăn sáng, ăn 

trưa và ăn chi u, nước uống; nón tai bèo, áo đồng phục (140.000đ/bộ). 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp 

- Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy có văn bản gửi cấp ủy đơn vị tạo 

đi u kiện v  thời gian và hỗ trợ kinh phí để cán bộ, đoàn viên thanh niên tham 

gia tốt 04 đợt hoạt động trong chiến dịch Kỳ nghỉ hồng. 

- Xin chủ trương Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tổ chức 

thực hiện chiến dịch. 

- Thành lập Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”. Xây 

dựng kế hoạch triển khai  chương trình hoạt động chi tiết  thông báo triệu tập lực 

lượng cho từng đợt hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên. 

- Phối hợp Thành đoàn và các Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn tổ chức “Lễ 

thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ” tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Trà Vinh. 

- Phối hợp Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành, Huyện đoàn Tiểu 

Cần triển khai thực hiện kế hoạch. 

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

- Căn cứ vào kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh, Ban Chấp hành các cơ s  Đoàn trực thuộc xây dựng kế 

hoạch và tham mưu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan để hỗ trợ, tạo đi u kiện v  thời 

gian và kinh phí tham gia chiến dịch. Các Đoàn trường khối THPT triển khai 

thực hiện Chiến dịch “Hoa Phượng đỏ”, Chương trình “Tiếp sức mùa thi” theo 

tinh thần kế hoạch Ban Thường vụ Đoàn khối chỉ đạo. 
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- Tùy theo tình hình thực tế   các đơn vị nếu có nguồn Đoàn viên ưu tú 

thì tranh thủ tham mưu cấp ủy sớm tổ chức l  kết nạp Đảng cho những Đoàn 

viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn đứng vào hàng ngũ của Đảng tại các mặt trận, địa bàn 

đang di n ra Chiến dịch. 

 - Phân công cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia các đợt ra quân của 

chiến dịch (danh sách có xác nhận của cấp ủy và gửi qua hệ thống iOffice) và 

đóng kinh phí trước ngày 30/6/2021 theo quy định. Trường hợp đơn vị tham gia 

không đảm bảo số lượng theo phân bổ hoặc không tham gia chiến dịch thì phải 

có văn bản có xác nhận của cấp ủy cùng cấp và được sự thống nhất của Ban 

Thường vụ Đoàn khối (văn bản phải gửi trước ngày 05 ngày trước khi diễn ra 

từng đợt hoạt động của chiến dịch). 

- Đăng ký các công trình, phần việc thanh niên thực hiện trong chiến 

dịch gửi v  Văn ph ng Đoàn Khối tổng hợp trước ngày 30/6/2021. 

- Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp giao các 

đơn vị sau tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm 

đầu mối thực hiện chiến dịch gồm: 

+ Đoàn cơ s  Công ty Điện lực phối hợp Chi đoàn Công ty Phát triển 

điện Trà Vinh phụ trách xây dựng công trình thắp sáng đường quê chi u dài 

01km (thời gian do các đơn vị tự chủ động). 

+ Đoàn cơ s  S  Giao thông Vận tải và Chi đoàn S  Xây dựng vận động 

(mỗi đơn vị hỗ trợ 05 khối đá) thực hiện công trình rãi đá sửa chữa đường Giao 

thông nông thôn tại (dự kiến thực hiện trong Đợt 1). 

+ Đoàn cơ s  Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với huyện đoàn Càng 

Long, Trung tâm bảo trợ xã hội tổ chức khám bệnh tại nhà, phát thuốc cho 200 

người dân (thời gian do các đơn vị tự chủ động). 

+ Đoàn trường Cao đẳng Ngh , cử 01 đội hình chuyên xây dựng 01 khu 

vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần. Phụ trách mua 

vật dụng, thiết kế, xây dựng và dự trù kinh phí chiết tính có liên quan (bao gồm 

thuê xe vận chuyển) gửi v  Văn ph ng Đoàn khối trước ngày 30/6/2021 (dự kiến 

thực hiện trong Đợt 3). 

+ Đoàn cơ s  S  Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cử cán bộ, đoàn 

viên hỗ trợ tổ chức 02 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con 

nông dân tại huyện Châu Thanh (dự kiến tổ chức  Đợt 4). 

+ Đoàn cơ s  S  Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh cử đội hình tổ chức 

hoạt động ph ng, chống đuối nước và tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em (dự 

kiến tổ chức trong Đợt 4). 

+ Đoàn trường THPT Chuyên Nguy n Thiện Thành  Đoàn trường PT 

Dân tộc Nội trú THPT tỉnh  Đoàn Trung tâm GDTX HNDN TP. Trà Vinh chủ 

động xây dựng kế hoạch, thành lập và cử thành viên tham gia đội hình Đội hình 

sinh hoạt, ôn tập hè cho thiếu nhi tại huyện Châu Thành theo số lượng đã đăng 

ký v  Đoàn khối (dự kiến tổ chức trong Đợt 4). 
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+ Chi đoàn S  Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh phối hợp với Trung 

tâm dịch vụ việc làm Trà Vinh tư vấn, giới thiệu Tổ chức tư vấn hướng nghiệp 

cho 150 lượt đoàn viên thanh niên  Phấn đấu giới thiệu việc làm cho 60       

thanh niên (tổ chức trong chiến dịch từ ngày 01/7/2021 đến 01/8/2021). 

+ Giao Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tổ chức “Ngày thứ bảy 

tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân” (thời gian tổ chức từ 

ngày 01/7/2021 – 01/8/2021); hỗ trợ 500kg gạo và 02 thẻ bảo hiểm y tế cho 

người dân có hoàn cảnh khó khăn. 

- Chế độ thông tin báo cáo: Sau khi tổ chức các hoạt động trong chiến 

dịch, đ  nghị các đơn vị gửi báo cáo nhanh v  Đoàn Khối trước 15h thứ sáu 

hàng tuần. Báo cáo tổng kết chiến dịch gửi trước ngày 10/8/2021 (lồng ghép 

vào báo cáo tháng 8/2021). 

Trên đây là kế hoạch triển khai Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” 

Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2021. Đ  nghị các cơ s  

Đoàn triển khai thực hiện tốt. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, 

vướng mắc xin liên hệ v  Thường trực Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp 

tỉnh để xử lý./. 
 

* Nơi nhận: 
- Đồng chí Nguy n Văn Tám, TUV, Bí thư ĐUK (để 

b/c); 

- Đồng chí Phạm Phước Trãi – PBT ĐUK (để b/c)  

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

- TT Đảng ủy Khối các CQ&DN (để b/c)  

- Các Ban Đảng ủy Khối các CQ&DN (để b/c)  

- Ban Phong trào Tỉnh đoàn (để b/c)  

- Các đ/c UV BTV Đoàn khối các CQ&DN (để th/h); 

- Thành viên BCH Chiến dịch Kỳ nghĩ Hồng (nắm)  

- Các cơ s  Đoàn trực thuộc  

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 
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DANH SÁCH 
Phân bổ các cơ sở Đoàn tham gia các đợt Chiến dịch 

tình nguyện “Kỳ Nghỉ hồng” năm 2021 

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

I. Các Chi đoàn tham gia Đợt 1 (01 người/đợt) 

1. Chi đoàn Cty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long 

 2. Chi đoàn S  KH & ĐT TV 

3. Chi đoàn S  tư pháp TV 

4. Chi đoàn Kho bạc Nhà nước tỉnh Trà Vinh 

II. Các cơ sở đoàn tham gia Đợt 1, Đợt 2 (01 người/đợt) 

1. Chi đoàn S  Thông tin & Truy n thông 

2. Chi đoàn Ngân hàng Hợp tác xã VN - CN Trà Vinh 

3. Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn Trà Vinh 

4. Chi đoàn S  KH & CN TV 

5. Chi đoàn Viện KSND tỉnh Trà Vinh 

6. Chi đoàn T a án tỉnh Trà Vinh 

7. Chi đoàn Công ty Xăng dầu TV 

8. Chi đoàn S  Xây dựng TV 

9. Chi đoàn BQL Khu kinh tế 

III. Các cơ sở đoàn tham gia cả 04 Đợt (01 người/đợt) 

1. Đoàn cơ s  S  Nông nghiệp & PTNT Trà Vinh 

2. Đoàn cơ s  S  Y tế TV 

3. Đoàn cơ s  S  Tài nguyên & Môi trường TV 

4. Đoàn cơ c  S  Giao thông Vận tải Trà Vinh 

5. Đoàn cơ s  Bệnh viện Đa khoa tỉnh TV 

6. Đoàn cơ s  Cty Điện lực Trà Vinh 

7. Đoàn cơ s  Cty Cổ phần Trà Bắc 

8. Chi đoàn cơ s  S  Lao động - TBXH Trà Vinh 

9. Chi đoàn Cty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh 

10. Chi đoàn Văn ph ng UBND tỉnh Trà Vinh 

11. Chi đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Trà Vinh 

12. Chi đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư & PT Trà Vinh 

13. Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Trà Vinh 

14. Chi đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Trà Vinh 

15. Chi đoàn Đài phát thanh & truy n hình TV 

16. Chi đoàn BHXH tỉnh Trà Vinh 

17. Chi đoàn Cty CP Phát triển Điện Nông thôn TV 

18. Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TV 

19.Chi đoàn S  Xây dựng TV 

20. Chi đoàn BQL Dự án ĐT các CT dân dụng và công nghiệp Trà Vinh 

21. Chi đoàn Vi n thông Trà Vinh 

22. Chi đoàn Bưu điện tỉnh Trà Vinh 
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ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP 

BCH .................. 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Trà Vinh, ngày       tháng     năm 2021 

 

DANH SÁCH 
Đoàn viên tham gia Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”  

Khối các cơ quan tỉnh Trà Vinh năm 2021  
----------- 

Căn cứ Kế hoạch số       KH/ĐTN, ngày      tháng      năm 2021 của Ban 

Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Trà Vinh v  việc tổ chức chiến dịch tình 

nguyện “Kỳ nghỉ hồng” Khối các cơ quan tỉnh Trà Vinh năm 2021. 

Ban Chấp hành ......................... thống nhất phân công cán bộ, đoàn viên 

Chi đoàn tham gia đầy đủ các đợt ra quân của Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ 

hồng” của Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức cụ thể như sau: 

 

TT Họ và tên Chức vụ 
Đợt tham 

gia 
Địa điểm 

01     

     

     

     

     

 

Xác nhận của cấp ủy 

 

TM. BCH CHI ĐOÀN 

 

 

 

 

 

 

 


