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Kính gửi: Các cơ sở đoàn trực thuộc 
 
 

 

Căn cứ Thông báo số 616 -TB/TĐTN-PT, ngày 25/4/2022 về việc “phân 

bổ lực lượng dự Lễ Mitting kỷ niệm 30 năm  tái lập tỉnh Trà Vinh”; 

Để cho buổi lễ diễn ra một cách trang trọng, thành công, tốt đẹp Ban 

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

thuộc cử lực lượng tham gia dự lễ Mitting cụ thể như sau: 

1. Số lƣợng 

- Đối với Đoàn cơ sở mỗi đơn vị cử ít nhất 05 bạn đoàn viên. 

- Đối với các chi Đoàn cử ít nhất 01 bạn đoàn viên tham gia. 

2. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: vào lúc 19 giờ ngày 29/4/2022 (thứ sáu) 

- Địa điểm: tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh. 

* Lưu ý:  

- Lực lượng tham dự có mặt trước 15 phút trước khi chương trình bắt đầu, 

để Ban Thường vụ Đoàn khối nắm lại số lượng. Quá trình thực hiện phải tuân 

thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 

- Lực lượng tham dự mặc trang phục Áo thanh niên Việt Nam. 

- Danh sách (gồm: Họ tên, đơn vị, số điện thoại)  gửi về Văn phòng Đoàn 

khối đến hết 16 giờ ngày 27/4/2022. 

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

đoàn trực thuộc quan tâm, thực hiện tốt công văn này. 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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