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Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 
                          

 

Căn cứ Công văn số 1826-CV/TĐTN-TTNTH, ngày 14/9/2021 của Ban 

thường vụ Tỉnh Đoàn về việc “tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2021”; 

 Nhằm triển khai có hiệu quả các hoạt động cao điểm trong dịp Tết Trung 

thu 2021, thể hiện sự quan tâm, chăm lo cho các em thiếu nhi, tạo điều kiện cho 

tất cả các em đều được đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn trong tình hình dịch 

bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Ban Thường Đoàn khối các cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai có hiệu quả các 

hoạt động cao điểm trong dịp Tết Trung thu với nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh triển khai các chương trình “Chia sẻ cùng em thơ – Nâng 

bước em đến trường”, “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dich”, 

“Triệu ly sữa và hành trình của những cuốn sách” thông qua các túi quà Trung 

thu gồm lồng đèn, bánh kẹo, sữa, các nhu yếu phẩm; hỗ trợ trang thiết bị đồ 

dùng học tập, sách vở, học bổng, đồ dùng sinh hoạt, quần áo,…thông qua các 

hoạt động thăm hỏi, động viên các em thiếu nhi là con của những người đang ở 

tuyến đầu chống dịch, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, thiếu nhi là người dân tộc thiểu số, mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị 

dài ngày; thiếu  nhi trong khu phong tỏa, khu cách ly tập trung, các bệnh viện dã 

chiến,…phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội trong việc chăm lo cho thiếu 

nhi. 

2. Thiết kế các sân chơi online cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, giới 

thiệu các chương trình, sân chơi dành cho thiếu nhi và các hoạt động văn hóa, 

nghệ thuật vào dịp Tết trung thu đến các em thông qua các trang mạng xã hội 

của đơn vị. 

3. Kịp thời gửi video, hình ảnh tổ chức hoạt động (nếu có) về Văn phòng 

Đoàn khối qua IOffice chậm nhất 11h00 ngày 18/9/2021 (nhằm 13.8 âm lịch) để 

tổng hợp gửi Tỉnh đoàn xây dựng phóng sự, nội dung gợi ý cụ thể như sau: 

- Các video clip phải phản ánh sinh động các hoạt động chăm lo cho thiếu 

nhi của Đoàn viên thanh niên nhân dịp Tết Trung thu; các video clip ngắn phỏng 

vấn về tâm tư, nguyện vọng, ước mơ của các em thiếu nhi, cảm nghĩ của các bậc 

phụ huynh,… 

- Hình ảnh trao tặng quà (3-5 hình tiêu biểu). 
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(Video clip và hình ảnh phải quay ngang và chụp ngang với tỉ lệ 16:9, 

đảm bảo chất lượng hình ảnh không bị rung, mờ, nhòe. Lưu định dạng bằng các 

file thông dụng như MP4). 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các 

cơ sở đoàn trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế, phối hợp triển khai hiệu quả 

các hoạt động Tết Trung thu năm 2021 phù hợp, đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Báo cáo nhanh kết quả các 

hoạt động thực hiện về văn phòng Đoàn khối quan IOfice trƣớc ngày 

22/9/2021. 

 

 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Ban TTNTH; 
- Lưu VT.                        

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 

 

 
 

 

  


