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Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 
 

Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 04-KHPH/TT-KCCQ&DN ngày 28/02/2022 

của Ban Giám đốc Trung tâm sinh hoạt Thanh thiếu nhi về việc “Tổ chức Liên 

hoan tiếng hát Thanh niên năm 2022”; 

Đây là sân chơi bổ ích, lành mạnh cho đoàn viên thanh niên; qua đó nhân 

rộng mô hình hoạt động hiệu quả trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, 

góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.  

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

đến toàn thể cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia liên 

hoan, nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối tƣợng: là cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên (gọi tắt 

là đoàn viên thanh niên) các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối các cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh. 

2. Nội dung, hình thức, chủ đề: Đính kèm kế hoạch 

3. Số lƣợng phân bổ:  

- Đoàn trường THPT, Trung tâm GDTX – HNDN TP. Trà Vinh tham gia 

ít nhất 20 thí sinh. 

- Đối với Đoàn cơ sở:  ít nhất 10 thí sinh. 

- Đoàn trường Cao đẳng y tế, Cao đẳng nghề: ít nhất 15 thí sinh. 

- Đối với Chi đoàn cơ sở: 

+ Đối với Chi đoàn có từ 05 đoàn viên trở xuống: ít nhất 01 thí sinh. 

+ Đối với Chi đoàn có từ 05 – 08 đoàn viên: tham gia ít nhất 02 thí sinh. 

+ Đối với Chi đoàn có từ 09 đoàn viên trở lên: ít nhất 03 thí sinh. 

4. Thời gian, địa điểm: dự kiến 03 ngày, ngày 14, 15, 16/3/2022. Các thi 

sinh tập trung dự khai mạc và tiến hành thi vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 

14/3/2022 (thứ Hai) tại Trung tâm sinh hoạt Thanh thiếu nhi tỉnh (số 156, đường 

Nguyễn Đáng, Phường 7, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) . 

5. Trang phục dự thi: thí sinh mặc trang phục tự do nhưng phải đảm bảo 

lịch sự, đẹp; khuyến khích mặc trang phục phù hợp với nội dung bài dự thi. 

Danh sách dự thi gửi trực tiếp đồng chí Nguyễn Thị Anh Duy – Chuyên 

viên văn phòng Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp, danh sách gồm: họ và 

tên, đơn vị công tác, số điện thoại có zalo, tên nhạc phẩm dự thi, tác giả bài hát 

(01 bài dự thi vòng sơ khảo và 01 bài dự thi vòng chung kết) trƣớc ngày 



2 

08/3/2022. Mọi thông tin về Liên hoan xin liên hệ trực tiếp đồng chí Nguyễn Thị 

Anh Duy – Chuyên viên văn phòng Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp 

(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. 
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