
            ĐOÀN TỈNH KIÊN GIANG                   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN HUYỆN U MINH THƯỢNG 
                           ***                                       

         Số:261 -CV/ĐTN-BPTG                  U Minh Thượng, ngày 8 tháng 12 năm 2020 
“V/v tham gia Cuộc thi sáng tác biểu trưng (lô gô)  

cổ động, tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập  

  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931-26/3/2021” 
 
 

 

 
 

   Kính gửi:  - Ban Thường vụ các xã Đoàn, Đoàn trường                                              

THPT,  Đoàn cơ sở ; 

      - Ban Chấp hành các Chi Đoàn ngành huyện. 
 

 Thực hiện Công văn số 1009-CV/ĐTN-BTG ngày 01 tháng 12 năm 2020 

của tỉnh đoàn Kiên Giang về việc “tham gia Cuộc thi sáng tác biểu trưng (lô gô) 

cổ động, tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1931 - 26/3/2021)”; 

Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị Ban Thường vụ các xã Đoàn, Đoàn 

trường THPT, Đoàn cơ sở, Ban Chấp hành các Chi Đoàn ngành huyện tổ chức 

tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên các phương tiện truyền thông của đơn vị. Tổ 

chức triển khai Cuộc thi trong Đoàn viên, Hội viên, thanh niên, tạo điều kiện, động 

viên khích lệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên, người lao động có khả năng, chuyên 

môn phù hợp tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi, cụ thể như sau: 

1. Ðối tượng dự thi: 

 Công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động ở trong 

nước và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động 

tại Việt Nam. 

2. Số lượng dự thi: Không hạn chế về số người và số lượng bài dự thi. 

3. Quy mô, thời gian tổ chức, địa chỉ tiếp nhận bài dự thi: 

- Quy mô Cuộc thi: Toàn quốc. 

- Thời gian tổ chức Cuộc thi: Dự kiến từ ngày 15/1/20201 đến ngày 

15/12/2020. 

- Thời hạn tiếp nhận bài dự thi: Từ ngày 15/11/2020 đến hết ngày 

10/12/2020. 

- Ðịa chỉ tiếp nhận bài dự thi: Báo Thanh niên 

(Số 268 - 270 Nguyễn Ðình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh). 

- Thời gian công bố kết quả Cuộc thi: Trước ngày 15/12/2020 

(Có kèm theo Thể lệ Cuộc thi) 

Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị các Cơ sở đoàn và Đoàn trực thuộc 

triển khai có hiệu quả cuộc thi./.   
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