
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH 

HĐĐ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH 

*** 
Số: 181-CV/HĐĐ 

V/v tiếp tục triển khai Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu 

tem Bưu chính dành cho thiếu nhi năm 2020” 

 

 

Long Khánh, ngày 26 tháng 2 năm 2020 

                             Kính gửi:  

       - Ban Giám hiệu trường TH, THCS; 

       - 29 Liên đội TH, THCS trên địa bàn thành phố. 

 

Thực hiện Chương trình Công tác Đội và Phong trào thiếu nhi thành phố 

Long Khánh năm học 2019 - 2020; Căn cứ Công văn số 253-CV/HĐĐ ngày 

13/02/2019 về việc triển khai Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính dành cho 

thiếu nhi năm 2020.  

Để cuộc thi được triển khai sâu rộng và đạt kết quả cao, tạo phong trào thi 

đua sôi nổi, rộng khắp trong đội viên, thiếu niên và nhi đồng Long Khánh; 

Hội đồng Đội thành phố đề nghị các Liên đội trực thuộc tuyên truyền sâu về ý 

nghĩa của cuộc thi, khuyến khích các em đội viên tham gia cuộc thi qua đó giúp 

các em học sinh tìm hiểu rõ hơn về lịch sử vẻ vang của Đảng nhân dịp kỷ niệm 

90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 130 năm ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh và tổng hợp các tác phẩm dự thi tốt nhất về Ban tổ chức cuộc thi 

(Kế hoạch, thể lệ và câu hỏi cuộc thi gửi kèm). 

 

Hội đồng Đội thành phố đề nghị các Liên đội khẩn trương thực hiện, đảm 

bảo nội dung, yêu cầu và tiến độ theo Kế hoạch./. 

 

          

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI THÀNH PHỐ 

   CHỦ TỊCH 

 

        

 

 

 

BÍ THƯ THÀNH ĐOÀN 

         Nguyễn Minh Kiên 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐĐ tỉnh; 

- BTV Thành Đoàn; 

- Phòng GD & ĐT; 

- Lưu HĐĐ. 

 


