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Kính gửi: - BTV Đoàn Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành;  

- BTV Đoàn trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh;  

- BTV Đoàn Trung tâm GDTX-HNDN TP. Trà Vinh;  

- BTV Đoàn Trường Cao Đẳng Nghề Trà Vinh; 

- BTV Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh. 
 
 

Thực hiện Công văn số 1417 CV/TĐTN-TTNTH, ngày 29/12/2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh “V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm 

Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam”; 

Thiết thực kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội 

Sinh viên Việt Nam. Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp 

tỉnh đề nghị các đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện một số nội dung sau đây: 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống học 

sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam 

-  Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về 71 năm truyền thống học sinh, sinh viên 

và Hội Sinh viên Việt Nam; tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động, các 

buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lệ chi đoàn, chi hội, qua các trang mạng xã hội, … 

- Đoàn trường tổ chức sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn, tọa đàm,… nhằm ôn 

lại lịch sử, truyền thống 71 năm học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam 

gắn với các phong trào của Đoàn, Hội, những tấm gương học sinh, sinh viên qua 

các thời kỳ, các thành tích của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các công trình, 

phần việc của học sinh, sinh viên, những tấm gương học sinh, sinh viên, cán bộ 

Đoàn, Hội tiêu biểu; xác định trách nhiệm rèn luyện, phấn đấu của học sinh, sinh 

viên giai đoạn hiện nay… 

- Đoàn trường căn cứ điều kiện và khả năng của đơn vị mình tổ chức cho học 

sinh, sinh viên tham gia các hành trình giáo dục truyền thống về thăm các địa chỉ 

lịch sử, truyền thống của Đoàn, Hội gắn với phong trào học sinh, sinh viên. 

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh 

viên và Hội Sinh viên Việt Nam (có thể gắn với các sự kiện, hoạt động phong 

trào tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong học sinh, sinh viên). 

2. Tổ chức các hoạt động đồng hành với học sinh, sinh viên trong học 

tập và rèn luyện 
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- Tổ chức tuần lễ các hoạt động cao điểm từ ngày 04 - 10/01/2020, tập trung 

vào các hoạt động đồng hành với học sinh, sinh viên trong học tập, đời 

sống…(các hoạt động hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học; các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…). 

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên (học bổng, việc làm, hỗ 

trợ khởi nghiệp, các sân chơi, diễn đàn học thuật, các sự kiện văn hóa, văn 

nghệ, thể thao,…) phù hợp với điều kiện thực tiễn tại đơn vị. 

- Đẩy mạnh tổ chức các chương trình, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng 

như: “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Xuân tình 

nguyện”,… tạo môi trường để học sinh, sinh viên tham gia rèn luyện. 

- Tuyên dương “Học sinh 3 tốt”, “Học Sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 

tốt”, “Tập thể sinh viên 5 tốt”,… trao các giải thưởng cho cán bộ Đoàn là học 

sinh, sinh viên, cán bộ Hội Sinh viên tiêu biểu…(cấp tỉnh sẽ tổ chức tuyên 

dương vào dịp 26/3). 

Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên 

Việt Nam là dịp để cán bộ Đoàn, Hội ôn lại truyền thống vẻ vang của phong trào 

học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, nâng cao nhận thức của đoàn 

viên, thanh niên và xã hội về vai trò đặc biệt của học sinh, sinh viên trong việc 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh 

nghiệp đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc quan tâm, tổ chức triển khai thiết thực, 

hiệu quả  và phản ánh kết quả triển khai, thực hiện các hoạt động trong báo cáo 

tháng 01/2021. 
 

 

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

- Đ/c Nguyễn Văn Tám, BT ĐUK (b/c); 

- Thường trực Tỉnh đoàn (b/c); 

- Thường trực Đảng ủy Khối (b/c); 

- BGH Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện 

Thành, THPT DTNT tỉnh và Trung tâm 

GDTX-HNDN TP. Trà Vinh (nắm); 

- Ban TTNTH Tỉnh đoàn (b/c); 

- Như kính gửi; 

- Lưu VP. 
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