
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nội dung sinh hoạt 

   * Họp chi Đoàn, Ban chấp hành chi Đoàn báo cáo kết quả công tác Đoàn 

và phong trào thanh thiếu nhi tháng 5/2021, đánh giá những mặt ưu điểm và hạn 

chế trong tháng. 

* Triển khai nhiệm vụ trong tháng 06/2021 với những nội dung:  

- Về công tác tuyên truyền: 

+ Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 

Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

+ Tuyên truyền về kết quả Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

+ uyên truyền về các hoạt động chào mừng 110 năm Ngày sinh Đại tướng 

Võ Nguyên Giáp. 

+ Tuyên truyền về các hoạt động của Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 

2021; giới thiệu các mô hình, công trình thanh niên, sản phẩm tình nguyện hiệu 

quả, thiết thực; các gương thanh thiếu nhi, gương cán bộ Đoàn, Hội, Đội xuất sắc 

trên các lĩnh vực. 

+ Tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Covid – 19 và các biện pháp phòng 

chống dịch. 

+ Đẩy mạnh và duy trì đều đặn chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi 

tuần một câu chuyện đẹp” trên Fanpage của đơn vị. 

- Về công tác chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện tập trung: 

+ Triển khai kế hoạch, các hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình 

nguyện hè với các hoạt động cụ thể, thiết thực. 

+ Triển khai công tác chăm sóc, bảo vệ thanh thiếu nhi, đặc biệt là trẻ em 

trong dịp hè; phòng chống xâm hại, bạo lực, đuối nước cho trẻ em. 

+ Tiến hành giao, nhận Đoàn viên, thanh thiếu nhi về sinh hoạt hè đúng 

quy định. 

2. Hình thức sinh hoạt 

- Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban 

Chấp hành chi Đoàn có thể lựa chọn hình thức phù hợp và địa điểm tổ chức sinh 

hoạt chi đoàn, mở đầu buổi sinh hoạt nên bằng các tiết mục văn nghệ, trò chơi 
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cộng đồng, kể những câu chuyện lịch sử về truyền thống đoàn kết của dân tộc trong 

suốt chiều dài lịch sử, các câu chuyện về Bác Hồ... 

- Tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề, thảo luận trong chi Đoàn: Ban Chấp 

hành chi đoàn mời báo cáo viên nói chuyện với đoàn viên chi đoàn về các chủ 

đề nêu trên, chuẩn bị tài liệu để đoàn viên nghiên cứu, có thể tổ chức cho đoàn 

viên viết bài thu hoạch, đánh giá kết quả... 

- Giới thiệu những gương đoàn viên thanh niên tiêu biểu, các mô hình sáng 

tạo, các công trình thanh niên, phần việc thanh niên hiệu quả trên tất cả các lĩnh 

vực. 

- Tổ chức chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay: trong việc 

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

đoàn viên, thanh niên đăng ký thực hiện những việc làm cụ thể, thiết thực trong 

học tập và làm theo Bác. 

- Tổ chức sinh hoạt Hè cho đoàn viên thanh niên tại các địa bàn đảm bảo 

chất lượng, hiệu quả, gắn với các hoạt động lành mạnh, bổ ích; tăng cường giáo 

dục chính trị, đạo đức, lối sống, truyền thống lịch sử văn hóa địa phương cho 

đoàn viên thanh niên. 

 

 

 

 

 

 

Kỷ niệm 49 năm Ngày Môi trường thế giới (05/6/1972 - 05/6/2021) 

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 

05/6/2021) 

Kỷ niệm 73 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2021) 

Kỷ niệm 64 năm Ngày Bác Hồ về thăm Phú Ninh (16/6/1957 - 16/6/2021) 

Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/21925 - 21/6/2021) 

Kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) 
 

05/6: Ngày Môi trường thế giới 

Bắt đầu từ những năm 1960, những dấu hiệu 

cho thấy sự phát triển ngày càng tăng của nạn suy 

thoái môi trường đã ngày một rõ ràng hơn, con người 

đã bắt đầu ý thức được về những ảnh hưởng có hại của mình 

đối với môi trường sống.  

 

THEO DÒNG LỊCH SỬ 
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Trong 2 ngày 05 và 06/6/1972, Hội nghị của Liên Hợp quốc về 

Con người và Môi trường tổ chức tại thủ đô Stockholm của Thuỵ 

Điển và Đại Hội đồng Liên Hợp quốc đã quyết định chọn Ngày 

Môi trường thế giới là ngày 05/6. 

Từ đó đến nay, mỗi năm, Liên Hợp Quốc chọn một thành 

phố làm nơi tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới. Chủ 

đề, khẩu hiệu và logo sẽ được chọn để làm trọng tâm cho các tài 

liệu tuyên truyền về Ngày Môi trường Thế giới, cũng như các 

hoạt động cổ động trên toàn cầu.  

Ở Việt Nam, lễ kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới hàng năm 

thường có sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân với các hoạt động 

đa dạng, phong phú như tuần hành, diễu hành bằng xe đạp, các buổi hoà nhạc 

xanh, các cuộc thi tại trường học, trồng cây, chiến dịch tái chế chất thải và làm 

sạch môi trường. 

 

 

 

05/6: Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 

 Cách đây 109 năm, ngày 05/6/1911, tại 

Bến cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước 

Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứa 

nước, giải phóng cho nhân dân thoát khỏi cảnh 

nô lệ áp bức của thực dân Pháp. Đây là sự kiện 

mang ý nghĩa sâu sắc, mở đầu cho chặng 

đường dấn thân của người thanh niên yêu 

nước, sau này trở thành lãnh tụ thiên tài của 

nhân dân Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

người đã cống hiến cả đời cho dân tộc và nhân 

loại.  

21/6: Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 

Trong lịch sử báo chí Việt Nam, từ những năm 60 thế kỉ XIX đã có một số 

báo lần lượt ra đời tại Sài Gòn, Hà Nội và một vài địa phương khác. Những năm 

đầu thế kỷ 20, hàng loạt tờ báo của người Việt Nam được xuất bản, tập hợp 

nhiều nhà văn, nhà báo, nhà trí thức theo từng nhóm nhỏ nhưng có các khuynh 

hướng chính trị khác nhau, nên không thể tập hợp vào chung một tổ chức thống 

nhất. Đến ngày 21/6/1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), báo “Thanh niên” do 

lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ra mắt số đầu tiên thì dòng báo chí cách mạng 

Việt Nam mới bắt đầu hình thành. Từ khi có báo “Thanh niên”, báo chí Việt 

Nam giương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt 
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Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do 

và chủ nghĩa xã hội.  

Ngày 2/6/1950, Chính phủ chính thức quyết định cho thành lập Hội 

“Những người viết báo Việt Nam” (Hội Nhà Báo Việt Nam ngày nay). Đến 

tháng 7/1950, tổ chức Báo chí quốc tế (OIJ) nhóm họp ở Phần Lan đã công nhận 

Hội những người viết báo Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức. 

 Tháng 2/1985, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Bí thư Trung 

ương Ðảng ra quyết định số 52 ngày 5/2/1985 lấy ngày ra số đầu tiên của báo 

Thanh Niên làm ngày Báo chí Việt Nam (21/6/1925).  

Ngày 21/6/2000, nhân kỉ niệm 75 năm ngày Báo chí Việt Nam, theo đề 

nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý gọi ngày Báo chí Việt Nam là ngày Báo chí 

cách mạng Việt Nam. 

 

28/6: Ngày Gia đình Việt Nam 

 Ngày 04/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: lấy ngày 28/6 

hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các 

ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường 

xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy 

mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc. 

Nguồn sưu tầm 
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Nhũng điều cần biết 

 

 

CÁCH GIÚP TRẺ KHÔNG BỊ STRESS  

TRONG ĐẠI DỊCH COVID - 19 
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ĐỊNH HƯỚNG SHCĐ THÁNG 7/2021 
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1. Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện Chiến dịch Thanh niên tình 

nguyện Hè năm 2021. 

2. Tiếp tục nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng, các thông tin dư 

luận xã hội, nhất là các thông tin dư luận xã hội trên các trang mạng xã hội, 

thường xuyên báo cáo với lãnh đạo để xử lý kịp thời.  

3. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả, các mô hình sáng tạo, các 

gương thanh thiếu nhi, gương cán bộ Đoàn, Hội, Đội xuất sắc trên các lĩnh vực. 

4. Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”,“Uống 

nước nhớ nguồn” và các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2021). 

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN 


