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Kính gửi: các cơ sở Đoàn trực thuộc 

 Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp trên cả 

nước nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng. Nhiều vùng cách ly, khu phong tỏa 

được thiết lập nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng. Rất nhiều 

gia đình, người dân đã và đang chịu tổn thương bởi đợt dịch lần này. Đặc biệt, 

nhiều trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đang phong tỏa lại khó khăn hơn về 

nguồn thực phẩm dinh dưỡng thiết yếu do thực hiện giản cách, trong đó phải kể 

đến là những bữa ăn dinh dưỡng giúp các em phát triển về thể chất, tinh thần. 

 Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của Tuổi trẻ Đoàn khối 

các cơ quan và doanh nghiệp. Ban Thường vụ Đoàn khối phát động chương 

trình “Hộp sữa yêu thương – Chung tay chia sẻ”, chương trình nhằm hỗ trợ sữa 

cho các em thiếu nhi, giúp các em có thêm nguồn dinh dưỡng bổ sung trong thời 

gian thực hiện giản cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát động 

trong toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc cùng 

chung tay hỗ trợ, đóng góp một phần kinh phí để giúp cho các em có thêm 

nguồn dinh dưỡng hằng ngày. Mỗi hộp sữa tuy giá trị không nhiều nhưng nó 

chứa đựng muôn vàn yêu thương của các anh chị, là động lực, là niềm tin để các 

em vượt qua đại dịch. 

Thời gian phát động chương trình từ ngày 03/8 đến 08/8/2021 (Khuyến 

khích mỗi cơ sở đoàn hỗ trợ 01 thùng sữa). 

Điểm tiếp nhận sữa (hoặc kinh phí mua sữa cho các em) tại Đoàn khối các 

cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Địa chỉ: số 2A, Lý Tự Trọng, Khóm 2, Phường 1, 

TP. Trà Vinh (gặp đồng chí Nguyễn Thị Anh Duy, SĐT: 0589718632). 
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