
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số:          /UBND-VP 

V/v tổ chức thực hiện Chiến dịch  

Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 
trên địa bàn huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Cú, ngày         tháng 6 năm 2022 
  

 
Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện (03 hệ); 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Công văn số 1869/UBND-KGVX ngày 12/5/2022 của Chủ tịch  

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện 
hè năm 2022. 

Để tạo điều kiện cho các cấp bộ Đoàn trong huyện triển khai thực hiện tốt 
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

có ý kiến như sau: 

 1. Yêu cầu Ban Thường vụ Huyện đoàn tham mưu, đề nghị Ủy ban nhân dân 

huyện thành lập Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè huyện Trà Cú 
năm 2022. Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè huyện xây dựng kế 

hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chiến dịch trên địa bàn huyện, phù hợp với công 
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, 
đoàn thể huyện có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tạo điều kiện thuận 

lợi về nơi ăn, nghỉ cho chiến sĩ tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; triển 
khai thực hiện tốt nội dung chiến dịch, đạt yêu cầu kế hoạch đề ra; đảm bảo an toàn 

tuyệt đối trong chiến dịch; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để uốn 
nắn chỉ đạo kịp thời; đồng thời, ghi nhận, biểu dương, đề nghị khen thưởng các tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 
2022 để động viên, cổ vũ tinh thần xung kích, tình nguyện của chiến sĩ và các cấp bộ 

Đoàn. 

 2. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, tạo điều kiện 
thuận lợi để các cấp bộ Đoàn trong huyện triển khai thực hiện thành công Chiến dịch 

Thanh niên tình nguyện hè năm 2022; cử lãnh đạo đơn vị, địa phương tham gia Ban 
Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè huyện Trà Cú năm 2022. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện Chiến dịch, Ban Thường vụ Huyện đoàn 
thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân huyện nắm để chỉ đạo kịp thời./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT HU, TT HĐND huyện (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
Tăng Thị Thắm 
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