TỈNH ĐOÀN NAM ĐỊNH
BCH ĐOÀN HUYỆN HẢI HẬU
***
Số: 39-CV/HĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hải Hậu, ngày 18 tháng 10 năm 2017

“V/v triển khai Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa
dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ II, năm 2017”

Kính gửi: Đoàn các trường THPT, TTGD - TX, TT Dạy nghề trong toàn huyện.
Thực hiện Công văn số 1607-CV/TĐTN-TTNTH, ngày 09/10/2017 của
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nam Định “Về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu lịch
sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ II, năm 2017”; nhằm tạo sân
chơi lành mạnh, bổ ích và tạo đam mê học lịch sử, khơi dậy lòng yêu nước, niềm
tự hào dân tộc cũng như thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong học tập, rèn
luyện, lập thân lập nghiệp, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban Thường
vụ Huyện đoàn đề nghị BCH Đoàn các trường THPT, TTGD - TX, TT DN trên
địa bàn toàn huyện thực hiện một số nội dung cụ thể sau:
1. Tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, học sinh về mục đích, ý
nghĩa của Cuộc thi; vận động đông đảo đoàn viên, học sinh tham gia cuộc thi
cũng như tham gia xem, bình chọn các video clip trên website tại địa chỉ
http://www.tuhaovietnam.com.vn (Có thể lệ kèm theo).
2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng khơi dậy niềm đam mê, yêu thích về
việc học lịch sử, tìm hiểu văn hóa, truyền thống dân tộc trong đoàn viên, học
sinh đảm bảo chất lượng tham dự cuộc thi.
Để cuộc thi đạt kết quả cao, Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị BCH
Đoàn các trường THPT, TTGD - TX, TT Dạy nghề căn cứ các nội dung trong
công văn triển khai thực hiện đảm bảo nội dung yêu cầu đề ra. (Chi tiết liên hệ:
Đồng chí Nguyễn Thành Thái - Cán bộ Huyện đoàn; SĐT: 0987 061 093, gmail:
bchuyendoanhaihau.vn@gmail.com)./.
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