
TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

 

Số: 303-CV/ĐTN 
“Về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cuộc đời, thân thế, sự 

nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử tỉnh Trà Vinh và 

những thành tựu sau 30 năm tái lập tỉnh” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày 24 tháng 02 năm 2022 

 

Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 
 

Thực hiện Kế hoạch số 487-KH/TĐTN-BTG, ngày 22/02/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh, cuộc đời, thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử 

tỉnh Trà Vinh và những thành tựu sau 30 năm tái lập tỉnh”; 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cơ 

sở Đoàn trực thuộc thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Nội dung 

- Tìm hiểu Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và truyền thống vẻ vang 91 

năm của Đoàn TNCS hồ Chí Minh. 

- Các bài học lý luận chính trị (sửa đổi) dành cho đoàn viên. 

- Tìm hiểu lịch sử tỉnh Trà Vinh và những thành tựu sau 30 năm tái lập 

tỉnh Trà Vinh. 

- Cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

2. Đối tƣợng 
Cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đang học tập và 

làm việc tại các đơn vị trực thuộc Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

3. Hình thức thi: thi trực tuyến (đính kèm Kế hoạch, thể lệ) 

4. Thời gian tổ chức: từ ngày 20/3/ – 29/4/2022 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc quan tâm và triển khai thực hiện tốt cuộc thi. Đảm bảo mỗi đơn 

vị đều đạt 100% cán bộ đoàn tham gia. Kết quả báo cáo lồng ghép với báo cáo 

tháng của đơn vị. Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc thì 

kịp thời phản hồi về Văn phòng Đoàn khối để được hướng dẫn. 
 

 

* Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn; 

- Như kính gửi; 

- BBT Website Đoàn khối (đăng); 

- Lưu VT. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 
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