
 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức hành trình giáo dục truyền thống cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, 

thanh niên nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng Miền Nam,  

thống nhất đất nước  (30/4/1975 - 30/4/2021) 

Chủ đề  “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” 
----------- 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh về việc tổ 

chức các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho đoàn viên, 

thanh niên trong thời kỳ mới; 

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 

2021 của Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh; 

Được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan 

và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức chuyến hành trình về nguồn giáo dục 

truyền thống cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nhân dịp kỷ niệm 46 năm 

Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước  (30/4/1975 - 30/4/2021) Chủ 

đề  “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” với những nội dung cụ thể sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thông quan hoạt động hành trình về nguồn góp phần giáo dục, đạo đức 

cách mạng cho đoàn viên thanh niên khối các cơ quan và doanh nghiệp về 

những di tích, lịch sử cách mạng của đất nước, của dân tộc. 

- Nhằm tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy những 

giá trị truyền thống cách mạng của Đảng và của dân tộc ta, thông qua các hoạt 

động để thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của tuổi trẻ trong thời kỳ mới. 

- Khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong đoàn viên, thanh niên, trang bị cho 

đoàn viên, thanh niên, kiến thức thực tế về những di tích lịch sử, cách mạng, qua 

đó động viên cổ vũ đoàn viên, thanh niên ra sức thi đua, học tập, lao động, sáng 

tạo, từ đó xác định được vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây 

dựng đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - chính trị - xã 

hội của tỉnh nhà trong năm 2021. 

- Việc tổ chức và tham gia các hoạt động hành trình giáo dục truyền thống 

phải thiết thực, ý nghĩa, tạo được sự đồng thuận của các cơ sở Đoàn trực thuộc. 

- Các hoạt động trong chuyến hành trình được tổ chức đảm bảo an toàn, 

tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 
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II. NỘI DUNG HÀNH TRÌNH 

- Tổ chức chuyến hành trình giáo dục truyền thống cho cán bộ Đoàn, đoàn 

viên, thanh niên nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống 

nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) với chủ đề  “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam”. 

- Viếng, thắp hương Nghĩa trang Hàng Dương (Côn đảo), gắn ôn lại 

truyền thống kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. 

- Tham quan Nhà tù Côn Đảo và các địa danh di tích lịch sử trên địa bàn 

huyện Côn Đảo. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Hành trình giáo dục truyền thống, tổ chức trong 03 ngày: 

Từ 22/4 đến ngày 24/4/2021 (thứ năm đến thứ bảy). 

2. Địa điểm: Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

IV. Đối tượng, số lượng, kinh phí tham gia 

V. SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN, TIÊU CHUẨN, KINH PHÍ 

1. Số lượng: Dự kiến 40 - 50 đại biểu. 

2. Thành phần 

- Đại biểu khách mời: 

+ Mời Thường trực Đảng ủy Khối CCQ và DN: 01 đại biểu.  

+ Mời lãnh đạo Tỉnh đoàn: 01 đại biểu. 

+ Phóng viên báo Trà Vinh: 01 đại biểu. 

+ Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh: 01 đại biểu. 

- Đại biểu tham gia: 

- Mỗi Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở cử ít nhất 01 đồng chí tham gia 

(Khuyến khích đăng ký số lượng nhiều hơn số lượng quy định, các đơn vị có nhu 

cầu đăng ký nhiều hơn số lượng theo kế hoạch, đề nghị các đồng chí Bí thư các 

cơ sở Đoàn tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị hỗ trợ phần kinh phí cho cán 

bộ, đoàn viên tham gia): 43 Đại biểu. 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khối khóa VI (bắt buộc 

phải tham gia). 

Lưu ý: Đối với các đơn vị Đoàn cơ sở là Thường vụ Đoàn khối thì được 

thêm 01 chỉ tiêu cho đơn vị đó. 

3. Tiêu chuẩn 

- Đại biểu là cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, thanh niên công nhân, 

hoặc gương thanh niên tiêu biểu trong năm 2020. 
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- Tự nguyện tham gia chương trình, có tinh thần trách nhiệm, ý chí khắc 

phục khó khăn để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong suốt quá trình tham gia 

hành trình. 

- Có sức khoẻ tốt và có khả năng hoạt động dài ngày.  

- Khuyến khích đại biểu là nữ tham gia hành trình. 

4. Kinh phí 

- Mỗi đồng chí tham gia đóng góp số tiền 3.600.000đ (Ba triệu sáu trăm 

ngàn đồng chẳn) bao gồm: tiền tàu xe, đi, về, ăn, nghỉ và chương trình giao lưu 

(phương tiện: Hợp đồng tour với công ty TNHH Du lịch Đại Lợi_Dailoitravel). 

- Các đơn vị đăng ký danh sách và nộp kinh phí về Văn phòng Đoàn Khối 

các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trước ngày 15/4/2021 (thứ năm). 

* Lưu ý: Các cơ sở Đoàn tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp hỗ trợ khoản kinh phí trên để tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu 

tham gia hoạt động. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành lập Ban Tổ chức Chương trình 

- Đồng chí Nguyễn Trọng Nhân, Bí thư ĐKCCQ & DN – Trưởng ban 

- Đồng chí Trần Hoàng Diệp, Phó Bí thư ĐKCCQ & DN – Phó ban 

- Đồng chí Dương Quốc Toàn,  Phó Bí thư ĐKCCQ & DN – Phó ban 

* Các thành viên: 

- Đồng chí Nguyễn Minh Trí, UVTV Đoàn khối – Bí thư Đoàn cơ sở 

Công ty Điện lực tỉnh. 

- Đồng chí Lâm Quốc Nam, UVTV Đoàn khối – Bí thư Đoàn cơ sở Công 

ty Cổ phần Trà Bắc. 

- Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, UVTV Đoàn khối – Bí thư Đoàn cơ sở 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

  2. Phân công triển khai thực hiện 

2. 1. Đoàn khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 

- Tham mưu xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp.  

- Liên hệ địa điểm, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động và thành lập 

Ban Tổ chức cuộc hành trình về nguồn. 

- Xây dựng lịch trình và tổng dự toán cho chuyến hành trình gửi các đơn vị. 

- Lo toàn bộ kinh phí cho đại biểu khách mời. 

2.2. Các cở Đoàn trực thuộc 
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  -  Ban chấp hành các cơ sở Đoàn tham mưu xin chủ trương cấp ủy, chính 

quyền và thủ trưởng đơn vị tham gia chương trình. 

 - Chọn đại biểu đảm bảo theo tiêu chuẩn và chịu trách nhiệm sức khỏe về đại 

biểu của đơn vị mình. 

 - Đóng kinh phí tham gia và gửi danh sách đại biểu tham dự hành trình về 

Tỉnh đoàn (Qua Văn phòng Đoàn khối) trước ngày 15/4/2021.  

- Tập trung tại Đảng ủy Khối các cơ quan  và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh 

đúng thời gian qui định của Ban tổ chức cuộc hành trình về nguồn (có thông báo cụ 

thể sau khi tổng hợp danh sách các đơn vị đăng ký).  

Đây là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục truyền thống về đạo đức cách 

mạng, về lịch sử đấu tranh của dân tộc, nhằm tuyên truyền phổ biến đến đoàn 

viên thanh niên về những di tích lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam, đồng 

thời cũng là nội dung để đánh giá tiêu chí giao ước thi đua năm 2021. Đề nghị 

Ban chấp hành các cơ sở Đoàn tham mưu với cấp ủy, chính quyền, quan tâm tạo 

điều kiện để tham gia tốt đợt hành trình; kịp thời báo cáo những khó khăn, 

vướng mắc về văn phòng Đoàn Khối để tham mưu với Thường trực Đảng ủy   

chỉ đạo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

* Nơi nhận:     

- Đ/c Nguyễn Văn Tám, TUV – Bí thư ĐUK 

CCQ &DN (để b/c); 

- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT Tỉnh Đoàn (để b/c); 

- Thường trực ĐUK CCQ &DN (để b/c); 

- Thường trực Tỉnh đoàn (để b/c); 

- BTV Đảng ủy Khối (để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (để b/c); 

- BTV Đoàn Khối (n/biết); 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (t/hiện); 

- Lưu VP.  

TM. BAN THƯỜNG VỤ  

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 
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TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 
Trà Vinh, ngày     tháng 4 năm 2021 

 

 

 

MẪU DANH SÁCH ĐĂNG KÝ 
Đại biểu tham gia hành trình giáo dục truyền thống năm 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số 109 -KH/ĐTN, ngày 31/3/2021 của Ban Thường vụ Đoàn khối 

các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh) 

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

 

STT Họ và tên Đơn vị 
Năm sinh 

Số ĐT Số CMND 
Ghi 

chú 
Nam Nữ 

        

        

  

XÁC NHẬN CẤP ỦY TM. BAN CHẤP HÀNH 

 

 

 

 

 

 

 

 


