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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Văn Tâm 

tại Lễ Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè - Năm 2017 

  

 Ngày 12 tháng 9 năm 2016, tại Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố, Phó 

Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Văn Tâm chủ trì Lễ Tổng kết 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè - Năm 2017. 

 Thành phần tham dự gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện phụ 

trách văn - xã, Bí thư Đoàn Thanh niên quận, huyện, các cá nhân điển hình tiên 

tiến trong Chiến dịch tình nguyện Hè và thành viên Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên 

và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè - Năm 2017. 

Sau khi nghe đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố 

báo cáo tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè - Năm 2017 và các ý kiến 

tham luận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Văn Tâm kết 

luận như sau: 

1. Đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo Chiến dịch hè cấp quận, huyện có kế 

hoạch cụ thể, chủ động cho Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm sau, huy 

động được lực lượng thanh niên, xã hội, đặc biệt là thanh niên ở xã, phường, thị 

trấn, các trường đại học tham gia để Chiến dịch tình nguyện hè năm sau phong phú 

hơn nữa. 

2. Các Sở, ngành, Lãnh đạo các trường học, đặc biệt là Đoàn Thanh niên cần 

lưu ý hiện nay vừa bước vào năm học mới, do đó cần chú trọng công tác giáo dục 

chính trị, tư tưởng cho các em học sinh, sinh viên; động viên các em cố gắng học 

tập; không để bất cứ học sinh, sinh viên nào rơi vào tệ nạn xã hội. Đảm bảo 100% 

các em học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đến tháng 11 năm 2017 phải 

hoàn thành chỉ tiêu này. Tập trung chỉ đạo học sinh, sinh viên cùng tham gia diệt 

lăng quăng, chống muỗi đốt, phòng chống bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức 

tạp. 

3. Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ chỉ đạo Đoàn cơ sở có những hoạt 

động thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản 

Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra trong 

tháng 9 năm 2017. 
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Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo kết luận của Phó Chủ tịch 

Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Văn Tâm đến các thành viên tham dự 

cuộc họp biết, tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- TT.TU; 

- CT, PCT UBND TP (1AB); 

- Như thành phần họp; 

- Sở Nội vụ; 

- Thành Đoàn Cần Thơ; 

- Cổng TTĐT TP; 

- VP. UBND TP (3C); 

- Lưu: VT, NBMT 
 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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