ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
HĐĐ HUYỆN ĐỨC HUỆ
***
Số: 53- CV/HĐĐ

Đức Huệ, ngày 5 tháng 4 năm 2021

“V/v Tham gia Cuộc thi “Khăn quàng thắm
mãi vai em” – Chào mừng 80 năm Ngày
thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh
(15/5/1941-15/5/2021)”

Kính gửi: - Hội đồng Đội xã, thị trấn.
- 20 Liên đội.
Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Đức
Huệ năm học 2020– 2021.
Căn cứ công văn số: 904-CV/HĐĐ ngày 30/03/2021 của Hội đồng Đội tỉnh
Long An về việc “Tham gia Cuộc thi “Khăn quàng thắm mãi vai em” – Chào
mừng 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021”.
Hội đồng Đội huyện đề nghị các Liên đội quan tâm triển khai cuộc thi với
các nội dung, cụ thể như sau:
1. Nội dung, hình thức, thời gian
- Cuộc thi viết: Những cảm xúc về thời khăn quàng đỏ.
- Cuộc thi trực tuyến: Phát động cuộc thi hát, biễu diễn các tiết mục văn
nghệ online với chủ đề “Khăn quàng thắm mãi vai em”.
+ Các đơn vị tập trung triển khai thực hiện chặng 2 (KH Số 3-KH/HĐĐTW
gửi kèm) từ ngày 01/4 đến 24h ngày 30/4/2021.
2. Cách thức gửi bài thi
- Các Liên đội tổng hợp và gửi bài dự thi online về địa chỉ email
hoidongdoilongan@gmail.com và nộp trực tiếp về địa chỉ Phòng Phương pháp
công tác Đội – Nhà Thiếu nhi Long An, số 02, Võ Văn Tần, phường 2, Thành phố
Tân An, tỉnh Long An. Hạn chốt nhận bài 16h00 ngày 20/4/2021.
HĐĐ huyện Đức Huệ đề nghị HĐĐ các xã, thị trấn và các Liên đội nhanh
chóng triển khai chằng của cuộc thi; đồng thời, tăng cường tuyên truyền cuộc thi
đến các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng tham gia cuộc thi đúng tiến độ, yêu cầu./.
Nơi nhận:
TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN
- Như kính gửi;
CHỦ TỊCH
- Lưu.HH.

