
TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 
*** 

Số:  100 -KH/TĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày  21 tháng 12 năm 2020 

 

 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm 

Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) 

-------------- 

Căn cứ Kế hoạch số 316-KH/TĐTN-BTG, ngày 30/9/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh về việc “Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm 

ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)”;  

Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế 

hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, 

thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển và 

truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khẳng định vị trí, vai trò, 

niềm tự hào, vinh dự là người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh và vai trò người 

bạn đồng hành tin cậy của thanh niên. 

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng và sức sáng 

tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở đơn vị; tăng cường hỗ 

trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ 

thống chính trị; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; củng cố tổ chức 

và nâng cao vai trò, vị thế của Đoàn trong thanh thiếu niên và xã hội. 

3. Các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, 

tránh phô trương, hình thức, tạo được sự quan tâm của xã hội và thanh niên. 

II. NỘI DUNG  

1. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống vẻ 

vang 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

1.1. Sinh hoạt chuyên đề ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn 

- Nội dung: Thực hiện các hoạt động tuyên truyền về kỷ niệm 90 ngày 

thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với các phong trào hành động cách 

mạng của Đoàn, giới thiệu những tấm gương cán bộ, đoàn viên tiêu biểu qua các 

thời kỳ; những mô hình, giải pháp hay trong công tác Đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi; tổ chức các hoạt động tình nguyện; đăng ký các công trình, phần việc 

thiết thực; Tham gia cuộc thi trực tuyến “Ánh sáng soi đường” tìm hiểu Nghị 
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quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và kỷ niệm 90 năm Ngày thành 

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đặc biệt, tổ chức sinh hoạt chi đoàn, diễn dàn, 

tọa đàm với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. 

- Cách thức tiến hành: Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở và chi đoàn tổ chức 

sinh hoạt chi đoàn chủ điểm gắn với ôn lại lịch sử, truyền thống 90 năm xây 

dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Thời gian: Tập trung trong tháng 1, tháng 2 và tháng 3/2021. 

1.2. Tổ chức Hành trình giáo dục truyền thống đến với các địa chỉ đỏ 

- Nội dung: tham quan, tìm hiểu các địa danh, di tích lịch sử, truyền thống của 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các phong trào thanh niên. Qua đó, tuyên truyền, giáo 

dục về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, bồi đắp lý tưởng cách 

mạng, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc trong đoàn viên, thanh thiếu 

niên. 

- Cách thức tiến hành: căn cứ điều kiện và khả năng tại đơn vị để xây 

dựng kế hoạch tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia hành trình giáo dục 

truyền thống về thăm các Khu di tích của Đoàn, Hội, trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh, 

kết hợp gặp mặt truyền thống, nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ nhân chứng lịch sử; 

tổ chức các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa.  

- Thời gian: thực hiện cao điểm trong quý I/2021. 

2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, văn hóa, văn nghệ, Ngày hội tuổi 

trẻ chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

- Nội dung: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền ca khúc cách 

mạng, Ngày hội tuổi trẻ nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh; tăng cường hoạt động tuyên truyền trực quan về các hoạt động kỷ niệm. 

- Cách thức tiến hành:  

+ Tổ chức Hội thao cán bộ Đoàn, năm 2021; Tổ chức hiến máu tình 

nguyện 2021 (Thông báo cụ thể). 

+ Các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức mít tinh hoặc ôn lại kỷ niệm 90 năm 

Ngày thành lập Đoàn, kết hợp với các ngày hội tuổi trẻ, sinh hoạt truyền thống, 

tuyên truyền ca khúc cách mạng; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

thao cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.   

- Thời gian: triển khai cao điểm trong tháng 2 và tháng 3/2021. 

3. Phát động thi đua cao điểm “90 ngày tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)” 

- Nội dung: Các cơ sở Đoàn trực thuộc phát động và tổ chức đợt thi đua 

trong ĐVTN, đăng ký và đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh 

niên thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1931 – 26/3/2021). 
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- Cách thức tiến hành: 

+ Đoàn Khối các cơ quan: đăng ký đảm nhận và thực hiện ít nhất 01 công 

trình thanh niên “Vì sức khỏe cộng đồng” gắn với các công trình dân sinh, phúc 

lợi xã hội. 

+ Đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc: đăng ký đảm nhận và thực hiện 

công trình, phần việc thanh niên theo chỉ tiêu Đoàn Khối phân bổ, ưu tiên nhiệm 

vụ hỗ trợ, giúp thanh niên khởi nghiệp, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn 

nghiệp vụ, nghề nghiệp và việc làm hoặc công trình tham gia thực hiện chương 

trình phát triển kinh tế - xã hội, gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô 

thị văn minh, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng tại các địa phương trong 

tỉnh và tại đơn vị. Đặc biệt lưu ý đến các công trình, phần việc thanh niên hướng 

vào các nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề 

cấp thiết về môi trường, giao thông, trật tự xã hội, cải cách hành chính, tăng 

năng suất lao động. 

 - Thời gian: Các cơ sở đoàn đăng ký công trình, phần việc thanh niên 

trong chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 

triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên đã đăng ký đảm nhận 

trong năm 2021. Bảng đăng ký công trình, phần việc gửi về Đoàn khối trước 

ngày 15/01/2021 (các đơn vị có thể chọn đây công trình, phần việc năm hoặc 

công trình đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm). 

4. Tổ chức các hoạt động xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn; Đoàn tham 

gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân 

4.1. Hoạt động xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn 

- Nội dung: đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” 

trong thời kỳ mới; tăng cường rèn luyện cán bộ Đoàn theo Chỉ thị 01; tiếp tục 

triển khai học tập học tập các bài học lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh 

niên theo hình thức và bộ công cụ mới; bồi dưỡng phát triển lớp đoàn viên “90 

năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn. 

Kịp thời cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên theo chỉ đạo của Ban Thường vụ 

Đoàn Khối (Chậm nhất hết tháng 15/01/2021 phải hoàn thành việc cập nhật 

phần mềm). 

- Cách thức tiến hành: 

+ Đoàn Khối các cơ quan hướng dẫn cơ sở về công tác phát triển lớp 

đoàn viên “90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; Phát động tổ chức bình chọn và 

tuyên dương Bí thư chi đoàn cơ sở và cán bộ, đoàn viên tiêu biểu. 

+ Các cơ sở Đoàn trực thuộc tập trung tổ chức phát triển lớp đoàn viên 

“90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, đặc biệt là 05 đơn vị trường học trực thuộc 

phối hợp tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên đồng loạt ngày 26/3/2021. 

- Thời gian: Triển khai hoạt động trọng tâm trong quý I/2021 và triển 

khai thực hiện trong cả năm 2021. 

4.2. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân 
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- Nội dung: Tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết 

nạp. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và xây dựng chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Triển khai, thực hiện 

Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát 

và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - 

xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng 

Đảng, xây dựng chính quyền. 

- Cách thức tiến hành: Tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy 

Đảng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Tham mưu tổ chức diễn đàn “Thanh niên với Đảng - Đảng với thanh niên”, đối 

thoại giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ 

XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho 100% đoàn viên, thanh niên trong đơn vị mình. 

- Thời gian: thực hiện trong quý I/2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch triển khai đến các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức 

thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực.  

- Xây dựng Hướng dẫn việc bồi dưỡng phát triển lớp đoàn viên “90 năm 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. 

- Tổ chức Hội thao cán bộ Đoàn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh năm 2021. 

- Xây dựng và triển khai thực hiện việc đăng ký công trình, phần việc 

thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) cấp cơ sở và đăng ký công trình thanh niên cấp 

Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp về Tỉnh đoàn theo quy định. 

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nội dung với các phương thức triển 

khai sáng tạo, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế tại đơn vị. 

- Tổ chức tốt các hoạt động ở đơn vị và tham gia tích cực, có hiệu quả các 

hoạt động do Đoàn Khối các cơ quan và Đoàn cấp trên tổ chức. 

- Thường xuyên thông tin báo cáo về văn phòng Đoàn Khối các cơ quan kết 

quả thực hiện, thực hiện tốt việc  báo cáo định kỳ hàng tuần về văn phòng Đoàn 

Khối các cơ quan và báo cáo tổng kết hoạt động gửi về văn phòng Đoàn Khối các 

cơ quan trước ngày 28/3/2021.  
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Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là hoạt động 

lớn, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh yêu cầu các cấp bộ đoàn báo cáo cấp ủy, chính quyền, phối 

hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của 

kế hoạch. 
 

 
Nơi nhận: 
- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Đ/c Nguyễn Văn Tám, Bí thư ĐU.Khối các  

CQ&DN (để b/c); 

- TT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- TT Đảng ủy KCCQ&DN (để b/c); 

- BGH các Đoàn trường THPT, Trung tâm 

GDTX-HNDN (chỉ đạo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Các đ/c BTV ĐK các CQ&DN (nắm); 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (th/h); 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 

 


