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“Về việc tham gia Chương trình giáo dục kỹ năng 

sống với chuyên đề“Dạy con thời kỳ 4.0”” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày 25 tháng 02 năm 2022 

 

Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 
 

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/TT ngày 23/02/2022 của Ban Giám đốc Trung 

tâm sinh hoạt Thanh thiếu nhi về việc “Tổ chức Chương trình giáo dục Kỹ năng 

sống năm 2022”; 

Để trang bị kiến thức về kỹ năng sống, kỹ năng nuôi dạy con trong thời kỳ 

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

Đoàn trực thuộc phát động rộng rãi đến toàn thể cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên 

tích cực hưởng ứng tham gia chương trình với một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối tƣợng: cán bộ, đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc 

Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (khuyến khích cán bộ đoàn, đoàn 

viên, thanh niên đã có gia đình tham gia chương trình). 

2. Hình thức: tham gia sinh hoạt trực tiếp 

3. Số lƣợng phân bổ: 100 đồng chí 

- Đoàn trường Cao đẳng Y tế, Cao đẳng nghề Trà Vinh: mỗi đơn vị có ít 

nhất 10 cán bộ đoàn tham gia. 

- Đoàn cơ sở (trừ các đoàn trường THPT, Trung tâm GDTX-HNDN TP. 

Trà Vinh): mỗi đơn vị cử ít nhất 05 cán bộ đoàn tham. 

- Chi đoàn cơ sở: mỗi đơn vị có ít nhất 02 cán bộ đoàn tham gia. 

4. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, bắt đầu lúc 13 giờ 30 ngày 06/3/2022 tại 

Trung tâm sinh hoạt Thanh thiếu nhi tỉnh (số 156, đường Nguyễn Đáng, Phường 

7, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh)  

Danh sách tham gia gửi về Văn phòng Đoàn khối trước ngày 03/3/2022 

(Danh sách gồm: Họ tên, đơn vị công tác, chức vụ, số điện thoại zalo). Mọi chi 

tiết liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Anh Duy - chuyên viên Văn phòng Đoàn khối, 

số điện thoại: 0589.718.632. 

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, kết quả báo cáo lồng ghép 

với báo cáo tháng của đơn vị.  
 

 

* Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- BBT Website Đoàn khối (đăng); 

- Lưu VT. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 
Nguyễn Trọng Nhân 
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