
THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI 

BCH ĐOÀN QUẬN NAM TỪ LIÊM 

*** 
Số: 181 CV/QĐTN 
“V/v triển khai cuộc thi 

Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Nam Từ Liêm, ngày 16 tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi: - Đoàn thanh niên 10 Phường trực thuộc; 

                      - Các Liên đội khối TH và THCS trực thuộc; 

  

Thực hiện Công văn số 2531-CV/TĐHN-CTTN ngày 13/4/2020 của Ban 

Công tác thiếu nhi Thành đoàn Hà Nội về việc tổ chức cuộc thi “Bác Hồ với thiếu 

nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”, nhằm giáo dục cho thiếu nhi Thủ đô về niềm tự hào, 

lòng kính yêu Bác Hồ, yêu quê hương đất nước, vẻ đẹp của Thăng Long - Hà Nội 

nghìn năm văn hiến, đồng thời tạo sân chơi thiết thực, bổ ích, Ban Thường vụ Quận 

đoàn, Hội đồng Đội Quận đề nghị Đoàn Thanh niên 10 Phường, các Liên đội khối 

TH và THCS trực thuộc thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

- Tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi tới các Liên đội và các em học sinh, đội 

viên tại đơn vị. 

- Hướng dẫn các Liên đội, các em học sinh, Đội viên tham gia theo đúng chủ 

đề, nội dung, đối tượng và yêu cầu của cuộc thi (có Thể lệ của Trung ương Đoàn 

gửi kèm). 

- Đôn đốc các Liên đội, các em học sinh, Đội viên tham gia đảm bảo tiến độ 

về thời gian, chất lượng các nội dung thi. 

Đề nghị Đoàn Thanh niên 10 Phường, các Liên đội khối TH và THCS trực 

thuộc triển khai, thực hiện tốt các nội dung trên! 

Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận: 
- Thành đoàn HN - Ban CTTN    

- Ban TGQU                               (để b/cáo); 

- Phòng GD/ĐT (để p/hợp); 

- Đoàn TN 10 Phường   

- Các Liên đội                (để t/hiện); 

- Lưu VPQĐ. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN 

BÍ THƯ 

            
Nguyễn Anh Đức 

 
 

 


