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KẾ HOẠCH 
Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm 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 30/09/2020 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)”; 

Căn cứ Kế hoạch số 329-KH/TĐTN-BTG, ngày 14/12/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh về việc “Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm kỷ 

niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) 

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

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng Kế 

hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau: 

Chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” 

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 Việt Nam. 

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 địa phương, đơn vị, thiết 

thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tăng cường hỗ trợ thanh 

niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống 

chính trị trong sạch, vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; 

củng cố tổ chức và nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn trong thanh thiếu 

niên và xã hội, góp phần nhanh chóng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng các cấp. 

3. Các hoạt động cần đảm bảo sáng tạo, an toàn, thiết thực, hiệu quả; có tác 

dụng giáo dục sâu sắc; tạo sự ủng hộ, phối hợp của các ngành, đoàn thể, các tổ 

chức xã hội, thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. 

II. NỘI DUNG  

1. Chủ điểm tháng 01 năm 2021: “Tôi - người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh” 
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- Tuyên truyền về truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; giáo dục lòng 

yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về Đảng và Bác Hồ. 

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng, 

đạo đức, lối sống cho đoàn viên qua các tấm gương anh hùng trẻ tuổi: Lý Tự 

Trọng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Văn Ơn và các gương đoàn viên 

thanh niên tiêu biểu tại địa phương, đơn vị. 

- Tuyên truyền, thông tin về những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh, của 

đất nước trong năm 2020; về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tham gia đấu 

tranh, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. 

- Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn cho thanh niên; tổ chức bồi dưỡng, 

giáo dục, rèn luyện và kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh”. 

- Tổ chức cho đoàn viên tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống 90 năm 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hành trình “Tự hào tuổi trẻ Trà Vinh” đến với địa 

chỉ đỏ gắn với tổ chức Đoàn (từ tháng 01 đến tháng 3/2021). 

- Kết hợp việc tổ chức sinh hoạt chủ điểm với phát động đoàn viên thi đua 

chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chào mừng 90 năm ngày thành 

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bằng việc đăng ký thực hiện những công trình, 

phần việc cụ thể. 

2. Chủ điểm tháng 02 năm 2021: “Tuổi trẻ Trà Vinh sắt son niềm tin với Đảng” 

- Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên về truyền thống yêu nước, 

lòng tự hào dân tộc; truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng nhân kỷ niệm 91 

năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021). Tuyên 

truyền về quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 

lập, lãnh đạo và rèn luyện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sự quan tâm, chăm lo của 

Đảng và Nhà nước đối với Đoàn và thế hệ trẻ. 

- Thông tin về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các hoạt 

động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên cho 

Đảng; tổ chức bình chọn đoàn viên ưu tú trao cho cấp ủy Đảng. 

- Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn cho thanh niên; tổ chức bồi dưỡng, 

giáo dục, rèn luyện và kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh” (từ tháng 02 đến tháng 03/2021). 

3. Chủ điểm tháng 3 năm 2021: “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” 

- Tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 90 năm xây dựng, cống hiến và 

trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; làm nổi bật vai trò, vị trí và những 
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đóng góp quan trọng của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp 

giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên, phát huy vai trò 

xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia giải quyết các nhiệm vụ 

chính trị tại địa phương, đơn vị, các hoạt động vì cộng đồng.  

4. Tài liệu tham khảo 

- Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). 

- Phim tài liệu “Bản anh hùng ca tuổi trẻ Việt Nam” (5 tập), “Tự hào tuổi 

trẻ Việt Nam”, “Lý Tự Trọng - Người truyền lửa”... và các phim ngắn, hình ảnh 

về truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Sách: Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh; Lý Tự Trọng 

sống mãi tên Anh; Nguyễn Lam - Bí thư thứ nhất đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới. 

Ngoài ra, tùy từng chủ đề, nội dung cụ thể Đoàn cấp trên sẽ xây dựng, 

đăng tải, hướng dẫn các chi đoàn tài liệu sinh hoạt chủ điểm phù hợp (Tài liệu sẽ 

được đăng tải trên hệ thống Website Tuổi trẻ Đoàn khối 

https://doankhoitravinh.vn/). 

III. HÌNH THỨC TRIỂN KHAI 

1. Hình thức sinh hoạt 

Tùy theo tình hình thực tế tại đơn vị, chi đoàn có thể chủ động lựa chọn 

các hình thức sau để tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm: 

- Tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề, thảo luận trong chi đoàn: mời báo 

cáo viên nói chuyện với đoàn viên về các nội dung trên. Chi đoàn chuẩn bị trước 

các tài liệu liên quan đến chủ điểm sinh hoạt để đoàn viên nghiên cứu, chuẩn bị 

ý kiến phát biểu. 

- Tổ chức chiếu phim tư liệu kết hợp tổ chức các hội thi: tổ chức chiếu 

phim tư liệu về Bác Hồ và tuổi trẻ, về lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kết hợp 

thi đố vui kiến thức, thi thuyết trình, phát động tham gia các cuộc thi tìm hiểu về 

Đoàn do Đoàn cấp trên tổ chức... Các chi đoàn có thể liên kết, phối hợp với các 

đơn vị khác để tổ chức hội thi. 

- Kết hợp sinh hoạt chi đoàn chủ điểm với tổ chức Ngày đoàn viên cùng 

hành động: đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên; đăng ký thực 

hiện những công trình, phần việc thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành 

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình, 

cách làm hay trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa các chi 

đoàn; đề xuất giải pháp cụ thể tham gia giải quyết những khó khăn tại địa 

phương, đơn vị; thực hiện các hoạt động vì cộng đồng. 

Đối với những chi đoàn đặc thù không có điều kiện sinh hoạt được toàn 

thể chi đoàn, có thể chuyển tải các nội dung sinh hoạt cho đoàn viên thông qua 

https://doankhoitravinh.vn/
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hình thức trao đổi trực tuyến, phát thanh thanh niên, mạng xã hội... nhưng phải 

đảm bảo các nội dung theo yêu cầu của hướng dẫn. 

2. Công tác chuẩn bị 

- Ban Chấp hành chi đoàn báo cáo, xin ý kiến cấp ủy (hoặc lãnh đạo đơn 

vị), đoàn cấp trên về việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm. 

- Ban Chấp hành chi đoàn xây dựng chương trình; chuẩn bị các tài liệu có 

liên quan đến buổi sinh hoạt. 

- Chi đoàn thảo luận, thống nhất về nội dung chương trình, thời gian, địa 

điểm của buổi sinh hoạt; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đoàn viên. 

- Mời đại diện cấp ủy, đoàn cấp trên tham dự. 

- Khuyến khích các chi đoàn thực hiện những phim ngắn, clip ca nhạc, 

hình vẽ cổ động về buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm đăng tải trên các diễn đàn, 

mạng xã hội; gửi các bài viết hoặc đăng tải trên các kênh thông tin của tổ chức 

Đoàn các cấp. 

3. Bố cục chương trình (gợi ý) 

- Ổn định tổ chức, sinh hoạt tập thể. 

- Nêu mục đích, ý nghĩa, chủ đề sinh hoạt chi đoàn chủ điểm. 

- Định hướng nội dung sinh hoạt, các yêu cầu đối với đoàn viên. 

- Đoàn viên tham gia sinh hoạt phát biểu, thảo luận. 

- Đúc kết nội dung buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, trao đổi các nội 

dung cần thực hiện, các công trình, phần việc của chi đoàn. 

- Đánh giá hiệu quả buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm. 

IV. 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. Đảm bảo 100%  
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Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở, chi đoàn trực thuộc cấp mình tổ chức sinh hoạt chủ 

điểm theo kế hoạch đã đề ra (có xây dựng kế hoạch triển khai, có chương trình 

cụ thể, có báo cáo kết quả từng tháng, hình ảnh minh chứng). 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về văn phòng Đoàn Khối các cơ quan 

và doanh nghiệp tỉnh lồng ghép vào báo cáo định kỳ hàng tháng. Báo cáo tổng kết 

hoạt động gửi về văn phòng Đoàn Khối các cơ quan trước ngày 28/3/2021. 

Trên đây là Kế hoạch “Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 90 

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

đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. 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 

 


