
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc đánh giá xếp loại thi đua đối với các Đoàn trường THPT,  

Trung tâm GDTX – HNDN trực thuộc Đoàn khối các cơ quan 

và doanh nghiệp tỉnh, năm học 2020 - 2021 

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

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH  
 
 

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI; 

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học 

năm học 2020 - 2021; 

Căn cứ Quyết định số 158-QĐ/ĐTN, ngày 30/11/2021 của Ban Thường 

vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh “Về việc ban hành bộ giao ước 

thi đua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trường học đối với các 

Đoàn trường Trung học phổ thông, Trung tâm GDTX – HNDN TP. Trà Vinh 

năm học 2020 - 2021”; 

Căn cứ Báo cáo số 217-BC/ĐTN, ngày 15/7/2021 của Ban Thường vụ Đoàn 

khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh “về việc báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá 

côngtác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 – 2021”; 

Xét đề nghị của Văn phòng Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

Trà Vinh, 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

 

Điều 1. Xếp loại thi đua đạt mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 

2020 - 2021” đối với các Đoàn trường có tên sau: 

- Đoàn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh. 

- Đoàn Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Thiện Thành. 

Điều 2. Xếp loại thi đua đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 

2021” đối với Đoàn Trung tâm GDTX – HNDN thành phố Trà Vinh. 

TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 
*** 

Số:  175  -QĐ/ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Trà Vinh, ngày 14 tháng 10 năm 2021 
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Điều 3. Văn phòng Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các 

đơn vị có tên ở Điều 1, Điều 2 căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 

 

Nơi nhận:  
- TT Tỉnh đoàn; 

- Sở Giáo dục và đào tạo; 

- Ban TTN Trường học Tỉnh đoàn; 

- Ban Giám hiệu các đoàn trường; 

- Như Điều 3;   

- Lưu VP. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 


