
TỈNH ĐOÀN KIÊN GIANG 

BCH ĐOÀN HUYỆN GIỒNG RIỀNG 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Số: 34-CV/ĐTN 
V/v huy động lực lượng tham gia đối thoại với 

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyên, Chủ tịch 

UBMTTQ VN huyện 

Giồng Riềng, ngày 20 tháng 3 năm 2023 

 

          

Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc. 

 

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi huyện 

Giồng Riềng năm 2023; 

Thực hiện Kế hoạch số 20- KH/UBND, ngày 06 tháng 2 năm 2023 của 

UBND huyện Giồng Riềng về tổ chức đối thoại với thanh niên huyện Giồng 

Riềng năm 2023 và Kế hoạch đối thoại của UB MTTQ Việt Nam huyện. Ban 

Thường vụ Đoàn huyện Giồng Riềng huy động lực lượng cán bộ, Đoàn viên – 

thanh niên (ĐVTN) tham gia, cụ thể như sau: 

1. Lực lượng huy động: 

- Cơ sở đoàn: Thạnh Hòa, Thạnh Bình, Ngọc Chúc, Thạnh Hưng, trường 

THPT Giồng Riềng, Ngọc Thành 6 đoàn viên, thanh niên. Riêng Thị trấn 10 

đoàn viên, thanh niên. 

- Cơ sở đoàn: Trung tâm y tế, Công an huyện, bưu điện huyện 02 đoàn 

viên thanh niên. 

- Và các bạn có câu hỏi ngày đối thoại (danh sách kèm theo). 

2. Thời gian: 07 giờ 45 phút ngày 23/3/2023. 

3. Địa điểm: Hội trường lớn Huyện ủy. 

4. Nội dung: Tham gia đối thoại với Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyên, 

Chủ tịch UBMTTQ VN huyện 

Lưu ý:   

- Khi tham dự ĐVTN mặc áo Thanh niên Việt Nam;  

- Lập danh sách gửi về Huyện đoàn, có phân công trưởng đoàn và số điện 

thoại liên hệ.  

- Các đơn vị Thạnh Hòa, Thạnh Bình, Ngọc Chúc, Thạnh Hưng, Thị trấn 

chọn 01 bạn đoàn viên thanh niên khó khăn tham gia hội nghị nhận quà của 

huyện. 

- Các đơn vị được huy động khi tham gia điểm danh kèm hình ảnh số 

lượng ĐV-TN  tại địa chỉ: http://nghiepvu.tuoitregiongrieng.com. (các đơn vị 

không tự điểm danh xem như không tham gia). 

http://nghiepvu.tuoitregiongrieng.com/


Vì tính chất quan trọng của hội nghị, nhận được công văn đề nghị các cơ 

sở Đoàn được huy động, tham gia đúng số lượng, thời gian và địa điểm nêu 

trên./. 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu: VP.  
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