
  

TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN  

VÀ DOANH NGHIỆP 

*** 

Số: 151 -TB/ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Trà Vinh, ngày 18  tháng 10 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
Triệu tập lớp  tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh 

niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2021 
------ 

Căn cứ Kế hoạch số 126 KH/ĐTN, ngày 15/9/2020 của Ban Thường vụ 

Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh “về việc tổ chức tập huấn, tuyên 

truyền cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh năm 2021”; 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triệu tập đại 

biểu tham dự chương trình tập huấn, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Thành phần: Ban Thường vụ Đoàn khối; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư 

các cơ sở Đoàn trực thuộc. 

- Số lượng: 90 đại biểu. 

2. Nội dung:  

- Tập huấn về tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ 

đoàn, đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong 

tình hình mới. 

- Tập huấn nâng cao kiến thức về công tác hội nhập quốc tế, tuyên truyền 

đối ngoại cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên. 

3. Thời gian, hình thức tổ chức 

- Thời gian: 1 ngày, buổi sáng bắt đầu lúc 8h00, buổi chiều bắt đầu lúc 

14h00 ngày 22/10/2021 (Thứ sáu) 

*Lưu ý: Đại biểu sẽ vào phòng hợp trước 7h30 sáng và 13h30 chiều để ổn 

định và bắt đầu buổi tập huấn. 

- Hình thức: Trực tuyến qua phần mềm Google Meet. 

Ban Thường vụ Đoàn khối sẽ tạo phòng họp trực tuyến, đề nghị các đơn 

vị trực thuộc cử lực lượng tham dự chương trình tập huấn đảm bảo và đúng thời 

gian (Mọi chi tiết liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Anh Duy – Cán bộ Đoàn khối 

CCQ & DN tỉnh, SĐT: 058 971 8632 ). 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Các cơ sở đoàn trực thuộc; 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 


