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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  
 

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi: Ban Thường vụ Đoàn các cơ sở trực thuộc 

Căn cứ Kế hoạch số 347 -KH/TWĐTN - TNTH ngày 13/01/2021 của Ban 

Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Ngày thanh niên cùng hành động chào 

mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) được diễn ra trong 

ngày 03/02/2021. Để tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày thanh niên cùng 

hành động, Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Tập trung tuyên truyền trên mạng xã hội, facebook, fanpage của cá nhân, 

của đơn vị, địa phương về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; truyền 

thống lịch sử vẻ vang của Đảng và các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); về Ngày thanh niên cùng 

hành động. 

2. Chỉ đạo cấp bộ Đoàn trực thuộc tổ chức sinh hoạt truyền thống gắn với các 

hoạt động của Đoàn - Hội - Đội; tổ chức sinh hoạt truyền thống chào mừng 91 năm 

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào 8giờ 00 ngày 03/02/2021 (thứ Tư) 

với các nội dung: Sinh hoạt truyền thống, tổ chức kết nạp đoàn viên mới, trao danh 
sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng và tham mưu cấp ủy Đảng tổ chức kết nạp 

đảng viên mới tại các “địa chỉ đỏ” (di tích lịch sử cách mạng, tượng, nhà lưu niệm 

Bác Hồ hoặc các bậc tiền bối cách mạng trên địa bàn, trong khuôn viên đơn vị). 

3. Các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức và chỉ đạo cấp bộ Đoàn trực thuộc tổ 

chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thanh niên cùng hành động có điểm nhấn, an 

toàn, thiết thực, đảm bảo công tác phòng chống dịch; thu hút đông đảo đoàn viên, 

thanh niên tham gia, có chiều sâu và có tính lan tỏa, cụ thể như sau: 

- Hoạt động Đoàn tham gia xây dựng Đảng: Tổ chức các hoạt động thành 

lập chi đoàn tại các khu chung cư, khu nhà trọ, doanh nghiệp ngoài nhà nước…; 

Tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa cấp ủy Đảng với đoàn viên thanh niên; tổ chức kết 

nạp đoàn viên mới, trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng; tham mưu tổ chức 

kết nạp đảng viên mới. 

- Hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới: Tổ chức khánh thành các 

công trình thanh niên; tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, trao tặng công 

trình nước sạch; tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ trong nông 

nghiệp cho thanh niên nông thôn. 

- Hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh: Tổ chức các hoạt động 

vệ sinh môi trường, tu sửa các tuyến đường tự quản, trồng hoa một số tuyến 

đường, trang trí “Tủ điện nở hoa”; Tổ chức hoạt động tình nguyện hỗ trợ, giải 

quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân. 
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- Hoạt động hỗ trợ đoàn, viên thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp: Tổ 

chức các hoạt động giao dịch việc làm cho đoàn viên, thanh niên; Tổ chức tập 

huấn chuyển giao khoa học công nghệ, các mô hình làm kinh tế mới cho đoàn 

viên, thanh niên; Tổ chức các chương trình tập huấn, đối thoại với chuyên gia 

nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên; Tổ chức 

các hoạt động đào tạo nghề cho thanh niên công nhân. 

- Hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa: Tổ chức thăm, tặng quà mẹ 

Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong; tu sửa nghĩa 

trang liệt sĩ; Tổ chức thăm, tặng quà các đơn vị biên phòng, hải quân; tặng quà gia 

đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đồn biên phòng, biên giới, hảo đảo; Khám 

bệnh, phát thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân; Hiến máu tình nguyện. 

- Hoạt động chăm lo thiếu nhi: Tổ chức khởi công công trình sân chơi 

dành cho thanh thiếu nhi; sửa chữa, khởi công xây mới Nhà vệ sinh thân thiện. 

- Hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: Tổ chức 

các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Tổ chức khởi 

công các công trình nhà vệ sinh sử dụng vật liệu tái chế trong trường học. 

- Hoạt động chăm lo Tết cho học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân: 

Tổ chức tặng vé xe, vé máy bay, tổ chức các chuyến xe miễn phí cho học sinh, 

sinh viên, thanh niên công nhân xa nhà; Tổ chức tặng học bổng cho học sinh, sinh 

viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. 

4. Đề nghị các đơn vị tuyên truyền, thông tin các hoạt động hưởng ứng 

Ngày thanh niên cùng hành động trên mạng xã hội, facebook, fanpage cá nhân, 

trang tin điện tử của tổ chức Đoàn, Hội, Đội của địa phương, đơn vị. 

5. Đề nghị Báo Tuổi trẻ Thủ đô xây dựng tuyến tin bài tuyên truyền các 

hoạt động hưởng ứng Ngày thanh niên cùng hành động của các cơ sở Đoàn; Ban 

Thanh niên Trường học, Ban Thanh niên Công nhân viên chức và Công tác 

ANQP, Ban Đoàn kết thanh niên và Địa bàn dân cư đôn đốc, chỉ đạo cơ sở Đoàn 

thuộc khối đối tượng phụ trách đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

thanh niên cùng hành động trong ngày 03/02/2021. 

Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc báo cáo cấp 

ủy, chính quyền địa phương, đơn vị quan tâm, tạo điều kiện, triển khai và tổ chức 

hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày thanh niên cùng hành động. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/cáo); 

- Ban Dân vận, Tuyên giáo TUHN; 

- Ban Tuyên giáo, Tổ chức TW Đoàn; 

- Đồng chí Bí thư TĐHN (để b/cáo); 

- Thường trực TĐHN (để chỉ đạo); 

- Các Ban, Văn phòng TĐHN; 

- Báo Tuổi trẻ Thủ đô; 

- Website TĐHN; 

- Lưu VT, TG. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Đức Tiến 

 


