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KẾ HOẠCH 
Tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tự hào tiến bƣớc 

dƣới cờ Đảng”, chào mừng Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI của Đảng bộ 

Thành phố, kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2020),  75 năm Ngày Quốc khánh nƣớc Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), 75 năm Ngày Nam bộ kháng chiến 

(23/9/1945 - 23/9/2020) 

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

 

Căn cứ Kế hoạch số 247-KH/TĐTN-BTG ngày 31/8/2020 của Ban Thường vụ 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Thành phố Hồ 

Chí Minh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, chào mừng Đại hội XIII của Đảng, Đại 

hội XI của Đảng bộ Thành phố, kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám 

thành công (19/8/1945 - 19/8/2020),  75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), 75 năm Ngày Nam bộ kháng 

chiến (23/9/1945 - 23/9/2020), 

Ban Chấp hành Đoàn trường xây dựng Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động “Tuổi 

trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, chào mừng Đại hội 

XIII của Đảng, Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố, kỷ niệm 75 năm Ngày Cách 

mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020),  75 năm Ngày Quốc khánh 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), 75 năm Ngày 

Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2020), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Tổ chức các hoạt động, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên 

trong Nhà trường ý nghĩa và giá trị to lớn của 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám 

thành công (19/8/1945 - 19/8/2020), 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020) và 75 năm Ngày Nam bộ kháng 

chiến (23/9/1945 - 23/9/2020); qua đó giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống yêu 

nước, lòng tự hào, tinh thần đoàn kết dân tộc trong đoàn viên, thanh niên; khẳng 
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định trách nhiệm của các cấp bộ đoàn, đoàn viên và thanh niên trong tham gia xây 

dựng, bảo vệ, phát triển Nhà trường, Thành phố và đất nước. 

- Thông qua đợt hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về 

nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về 

Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố; tạo không khí phấn 

khởi, tin tưởng, củng cố niềm tin sắt son của tuổi trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản Việt Nam; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, ngăn ngừa 

các biểu hiện tiêu cực góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các 

thế lực thù địch, phản động chống phá Đại hội Đảng các cấp. 

- Tạo nên phong trào thi đua yêu nước cổ vũ đoàn viên, thanh niên tham gia 

đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XI  Đảng bộ 

thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, vượt qua 

mọi khó khăn, thách thức, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm (2016 - 

2020) và kế hoạch 5 năm tiếp theo (2021 - 2025) của Đảng, gắn với thực hiện Nghị 

quyết đại hội đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XI 

nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

2. Yêu cầu: 

- Việc triển khai gắn với thực hiện hiệu quả các phong trào hành động cách 

mạng, các tiêu chí trong học tập, rèn luyện, công tác của từng đối tượng cán bộ 

Đoàn, đoàn viên, học sinh; chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc 

làm cụ thể trong đời sống hàng ngày; cán bộ Đoàn thực sự gương mẫu trong triển 

khai thực hiện.  

- Tuyên truyền thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức trực 

quan sinh động về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, 

đoàn viên, học sinh học tập và làm theo. 

- Tăng cường công tác phát hiện, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình 

về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN: 

1. Chủ đề: Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng. 

2. Thời gian: Từ tháng 8/2020 đến tháng 11/2020. 

III. CÁC CÔNG TRÌNH, CHƢƠNG TRÌNH: 

- Thực hiện sửa chữa 01 nhà tình thương;  

- Tổ chức hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến các địa chỉ đỏ trên địa bàn Thành 

phố; 
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- Tuyên truyền về Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Ngày Quốc khánh 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày Nam bộ kháng chiến và Đại hội 

XIII của Đảng, Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố trên trang website, trang mạng xã 

hội, các nhóm do Đoàn trường quản lý; 

- Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm đợt 2 với chủ đề “Tuổi trẻ Việt 

Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”;  

- Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý văn kiện Đại hội 

XIII của Đảng, Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố, góp ý xây dựng Đảng, xây 

dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống suy thoái về 

đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi 

tuần một câu chuyện đẹp”. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền ca 

khúc cách mạng, các hoạt động văn hoá, giải trí cho đoàn viên, thanh niên trong 

tuần sinh hoạt chính trị đầu năm; 

- Tổ chức bình xét, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Khảo 

sát, đánh giá về những vấn đề đặt ra trong công tác phát triển Đảng ở các khu vực, đối 

tượng thanh niên; vai trò, mức độ tham gia của tổ chức Đoàn trong thực hiện quy trình 

kết nạp đảng viên mới. 

- Tích cực tham gia thực hiện giám sát xã hội về các chính sách, pháp luật liên 

quan đến đoàn viên, học sinh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Thành lập Ban Chỉ đạo: 

 - Đ/c Nguyễn Quốc Đoàn Bí thư Đoàn trường          Trưởng ban 

 - Đ/c Tạ Thanh Nhã  Phó Bí thư Đoàn trường   Phó ban 

 - Đ/c Phạm Thị Lan UV.BTV Đoàn trường Ủy viên 

 - Đ/c Nguyễn Anh Tuấn UV.BTV Đoàn trường Ủy viên 

 - Các Đ/c UV.BCH Đoàn trường Ủy viên 

 Nhiệm vụ: 

- Đề ra những giải pháp hoạt động cụ thể để tuyên truyền, triển khai và tổ chức 

thực hiện. 

- Hỗ trợ các Chi đoàn triển khai thực hiện, kiểm tra chuyên đề quá trình triển 

khai, thực hiện tại các Chi đoàn. 

- Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tổng hợp, cập nhật kết quả thực hiện, đề xuất tuyên dương, khen thưởng các 

tập thể, cá nhân thực hiện tốt. 
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2. Các Chi đoàn: 

- Căn cứ Kế hoạch tập trung triển khai đến từng đoàn viên, học sinh. 

- Đôn đốc, nhắc nhở đoàn viên, học sinh tham gia các hoạt động của cấp trường. 

- Theo dõi, ghi nhận các quá trình rèn luyện của đoàn viên, học sinh. Đề xuất Ban 

Chấp hành Đoàn trường tuyên dương các gương tiêu biểu. 

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 

tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, chào mừng Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI của 

Đảng bộ Thành phố, kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2020),  75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), 75 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 - 

23/9/2020). Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Chi đoàn nghiêm túc thực hiện 

Kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban TNTH Thành Đoàn; 

- Ban CNLĐ Thành Đoàn; 

- Ban Tuyên giáo Thành Đoàn; 

- Cấp ủy, BGH trường; 

- BTC, BCH Đoàn trường;  

- GVCN, BCS lớp, BCH chi đoàn;  

- Lưu: VPĐ, NQĐ (5).                      

KT 

P.HIỆU TRƢỞNG 

(Đã ký và đóng dấu) 

 

Trần Quốc Hải 

 
 
 


