
BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

*** 

Số: 142a-HD/TĐTN-BTG 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2022 

HƯỚNG DẪN 

Sinh hoạt chi đoàn tháng 9 với chủ đề  “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 
 

 Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ 

đô năm 2022, thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và 

Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022), hướng tới kỷ 

niệm 68 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2022); Ban Thường 

vụ Thành đoàn Hà Nội ban hành hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 9 với chủ 

đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với các nội dung, cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG 

1. Thời gian:  Tổ chức từ ngày 01/9 - 30/9/2022. 

2. Địa điểm tổ chức sinh hoạt chi đoàn: Tùy theo điều kiện cụ thể, Ban 

chấp hành các chi đoàn có thể lựa chọn các địa điểm phù hợp để tổ chức. 

3. Đối tượng tham gia: Đoàn viên chi đoàn, chi đoàn cơ sở. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC SINH HOẠT 

1. Nội dung sinh hoạt 

- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống 

cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Tuyên truyền những thành tựu to lớn, ý nghĩa dân tộc và thời đại của ngày 

giải phóng Thủ đô trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc; giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa Hà Nội. 

- Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử, văn hóa của dân tộc trong 

đoàn viên, thanh niên. Đẩy mạnh thông tin đối ngoại, giới thiệu về đất nước con 

người Việt Nam, nét đẹp, thanh lịch Người Hà Nội, những thành tựu của công 

cuộc đổi mới của Thủ đô và đất nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước đến bạn bè trong nước, quốc tế và đồng bào ở 

nước ngoài. 

- Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân 

những cống hiến, đóng góp của Nhân dân, những người có công với cách mạng; 

phát hiện và nhân rộng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất, học 

tập và công tác; cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên chung sức, chung 

lòng nêu cao ý chí, quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an 

sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn 

vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển Thủ đô 

và đất nước. 
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- Tuyên truyền đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nêu gương 

“Người tốt, việc tốt”, các điển hình, nhân tố mới trong đoàn viên, thanh niên. 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị trong đoàn viên, thanh niên. 

- Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ như: Ngày Nam Bộ kháng chiến 

(23/9/1945 - 23/9/2022); ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9);  Xô 

Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930); 20/9/1977: Việt Nam trở thành thành viên Liên 

Hiệp Quốc; 27/9/1940: Khởi nghĩa Bắc Sơn; 30/9/1988: ngày mất của đồng chí 

Trường Chinh… 

2. Hình thức sinh hoạt 

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, ban chấp hành chi đoàn, chi đoàn cơ sở 

có thể chủ động lựa chọn một trong các hình thức sau để tổ chức sinh hoạt chi 

đoàn chủ điểm: 

- Tổ chức tọa đàm, diễn đàn, hội nghị chuyên đề, giao lưu, trò chuyện, gặp 

gỡ nhân chứng lịch sử về ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 02/9 

và Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10. 

- Tổ chức chiếu phim tư liệu kết hợp tổ chức các hội thi: tổ chức chiếu 

phim tư liệu, thi đố vui kiến thức, thi thuyết trình, phát động tham gia các cuộc 

thi tìm hiểu về Đoàn do Trung ương Đoàn tổ chức... Các chi đoàn có thể liên 

kết, phối hợp với các đơn vị khác để tổ chức hội thi. 

- Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đến thăm và tìm hiểu về những địa 

danh lịch sử cách mạng, bảo tàng lịch sử, các di tích gắn liền với Bác Hồ, tổ 

chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ với chủ 

đề ca ngợi truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của các thế hệ cha anh, 

ca ngợi các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc… 

- Đối với những chi đoàn do điều kiện đặc thù (về thời gian công tác, 

nhiệm vụ chuyên môn, vị trí địa lý…) khó tập hợp đoàn viên, có thể tổ chức sinh 

hoạt chính trị thông qua hình thức trao đổi trực tuyến như: livestream, các ứng 

dụng họp trực tuyến (Zoom, Skype, Teams, Zalo…) nhưng phải đảm bảo chuyển 

tải các nội dung theo yêu cầu về mặt nội dung của Hướng dẫn. 

- Khuyến khích các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin, các loại hình trực 

quan sinh động, thiết kế các sản phẩm tuyên truyền trong tổ chức sinh hoạt 

chính trị tại đơn vị. 

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Chi đoàn 

- Ban chấp hành chi đoàn xây dựng chương trình sinh hoạt, chuẩn bị các tài 

liệu có liên quan đến buổi sinh hoạt. 
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- Ban chấp hành chi đoàn báo cáo xin ý kiến cấp ủy, chính quyền trước khi 

tổ chức sinh hoạt 

- Ban chấp hành chi đoàn thông báo trước cho đoàn viên biết về thời gian, 

địa điểm và phổ biến trước chủ đề, nội dung của buổi sinh hoạt cho đoàn viên 

chuẩn bị, phân công nhiệm vụ cho từng đoàn viên; yêu cầu đoàn viên tham gia 

sinh hoạt phát biểu, thảo luận. 

- Sau buổi sinh hoạt, ban chấp hành chi đoàn chú ý thông tin kết quả, hình 

ảnh buổi sinh hoạt trên website, facebook, fanpage, bảng tin, tờ tin, tập san, hoặc 

các hình thức tuyên truyền trực quan khác; đồng thời ghi nhận ý kiến phản hồi, 

đánh giá của đoàn viên. 

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

- Căn cứ hướng dẫn và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị để 

định hướng và chỉ đạo các chi đoàn, chi đoàn cơ sở đơn vị tổ chức tốt sinh hoạt; 

Hỗ trợ tài liệu, các nội dung liên quan phục vụ buổi sinh hoạt chi đoàn. 

- Phân công cán bộ đoàn cấp huyện và tương đương, bí thư, phó bí thư 

Đoàn cơ sở trực thuộc kiểm tra, đôn đốc và tham dự các buổi sinh hoạt chi đoàn. 

Trên đây là Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 9 năm 2022, Ban Thường 

vụ Thành đoàn Hà Nội đề nghị Ban thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc triển 

khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu đề ra./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/cáo); 

- Ban TC, TG TW Đoàn; 

- Đ/c Bí thư TĐHN (để b/cáo); 

- Thường trực TĐHN; 

- Các Ban, Văn phòng TĐHN (để t/hiện);        

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

- Báo Tuổi trẻ Thủ đô; 

- Website TĐHN; 

- Lưu VT, TG. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN  

PHÓ BÍ THƯ 

 

 
 

 

 
Nguyễn Tiến Hưng 

 




