
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 6/2021, đánh giá những mặt ưu điểm và hạn 

chế trong tháng. 

- Triển khai nhiệm vụ trong tháng 07/2021 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, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về cuộc 

đời hoạt động và công lao, cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt 

Nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc và gần gũi của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sĩ cách mạng kiên trung; vị Đại tướng đầu 

tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

+ Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, đẩy 

mạnh cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, 

người có công với cách mạng” và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần 

thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước về chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với các gia đình liệt sĩ, 

thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. 

+ 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. 

+ Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình 

“ThankyouVietnam”, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia chương 

trình. 

+ Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật như: Luật Nghĩa vụ quân sự, 

Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Bộ luật 

Hình sự; Bộ luật Dân sự; Luật Thanh niên; Luật Quốc phòng; Luật Giao thông 
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đường bộ; Luật phòng chống ma túy; Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội 

chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)... cho đoàn viên thanh 

niên; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình 

phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành 

chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp 

luật, lang thang cơ nhỡ. 

* 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. 

+ Đẩy mạnh các hoạt động chào mừng kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất 

nước, của dân tộc. 

+ 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. 

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 

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, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp... 

- Tổ chức các hoạt động sôi nổi hưởng ứng các ngày lễ kỷ niệm của đất 

nước, dân tộc có ý nghĩa thiết thực thông qua các hoạt động: 

+ Tổ chức nói chuyện truyền thống: Ban Chấp hành chi đoàn mời báo cáo 

viên nói chuyện với đoàn viên chi đoàn về các chuyên đề, sự kiện lịch sử hoặc 

giao lưu, trò chuyện, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử.  

+ 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 các lĩnh vực. 

+  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. 

+ Kết hợp việc tổ chức sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn với phát động, 

hướng dẫn và đề nghị đoàn viên, chi đoàn đăng ký các nội dung, phần việc thiết 

thực nhằm thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo và tình nguyện tham gia thực 

hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, gắn với chủ đề năm của các cấp 

bộ Đoàn.   

+ Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà mẹ Việt Nam anh 

hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công với 

cách mạng; giúp đỡ các cựu TNXP, cựu chiến binh và người bị nhiễm chất độc 
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hóa học có hoàn cảnh khó khăn... kết hợp các hoạt động tình nguyện khám, chữa 

bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách và người có công. 

+ Tổ chức các hoạt động tình nguyện, vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh 

trang, làm sạch đẹp các nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, nhà bia, các công 

trình ghi công các anh hùng liệt sĩ, các khu di tích lịch sử cách mạng… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         BÁC HỒ VỚI CÔNG TÁC ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA 
 

Sinh thời Bác Hồ thường xuyên quan tâm đến Thương binh, Liệt sỹ và 

những người có công. Trước khi đi vào cõi vĩnh hằng Người vẫn còn nhắc nhở 

chúng ta “Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của 

mình (cán bộ, binh sỹ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong…) Đảng, 

Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, 

đồng bào phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần 

dần “tự lực cánh sinh”. Đối với các liệt sỹ, mỗi địa phương (thành phố, làng xã) 

cần xây dựng vườn hoa và bia tưởng niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt 

sỹ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. Đối với cha, mẹ, vợ 

con (của thương binh và liệt sỹ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính 

quyền địa phương (nếu ở nông thôn thì chính quyền xã cùng hợp tác xã nông 

nghiệp) phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết không để họ đói 

rét”. Đó là tấm lòng của Bác thể hiện một tư tưởng vĩ đại đúng với truyền thống 

dân tộc Việt Nam “uống nước nhớ nguồn”.  

Tuy vậy, ngày thương binh liệt sỹ đã được Bác Hồ khởi xướng từ đầu 

năm 1946 và chính Người là Hội trưởng danh dự của tổ chức mang tên “ Hội 

giúp binh sỹ bị nạn”, “Hội giúp binh sỹ bị thương”…và với các phong trào Mùa 

đông binh sỹ, dẫn đến văn bản pháp qui đầu tiên về các chế độ “Hưu bổng 

thương tật” và “tiền tuất cho thân nhân liệt sỹ” mà Chính phủ ban hành vào ngày 

16/2/1947 thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với 

thương binh, liệt sỹ. Tháng 6/1947 tại xã Phú Minh, huyện Đại từ (Thái nguyên) 

Hội nghị của Chính phủ và các đoàn thể Trung ương đã quyết định lấy ngày 

27/7/1947 làm ngày Thương binh toàn quốc. Ngay tại buổi lễ kỷ niệm 30 năm 

Học tập và làm theo  

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
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ngày thành lập Đảng 5/1/1960 Bác Hồ không quên nhắc nhở: “Ăn quả phải nhớ 

người trồng cây. Trong cuộc tưng bừng vui vẻ hôm nay, chúng ta phải nhớ đến 

các Anh hùng, Liệt sỹ của Đảng ta, của dân ta…Máu đào của các chiến sỹ ấy đã 

làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ đã 

chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi 

nhớ công ơn các liệt sỹ và chúng ta phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm 

của các liệt sỹ để vượt tất cả mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách 

mạng mà các liệt sỹ đã chuyển lại cho chúng ta…”  

Đúng ngày kỷ niệm 27/7/1947 đầu tiên, trong bức thư gửi Ban Tổ chức 

ngày kỷ niệm, Người viết: “Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy 

sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào…Vì vậy, Tổ quốc và đồng 

bào phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy…” Cuối thư, Người viết: “Tôi 

xin xung phong gởi chiếc áo lót lụa của chị em đã biếu tôi, một tháng lương của 

tôi, một bữa ăn của tôi và các nhân viên tại Phủ Chủ tịch, cộng là một nghìn một 

trăm hai mươi bảy đồng”. Ngày Thương binh 27/7/1948, Bác Hồ đã gửi thư đến 

Thương binh, gia đình liệt sỹ và đồng bào trong cả nước về sự thương cảm vô 

cùng sâu sắc. Bức thư có đoạn: “…Họ quyết liều chết chống địch để cho Tổ 

quốc và đồng bào sống. Ngày nay bố mẹ họ mất một người con yêu qúy. Vợ trẻ 

trở nên góa bụa. Con dại trở thành mồ côi, trên bàn thờ gia đình thêm một linh 

bài liệt sỹ. Tay chân tàn phế của thương binh sẽ không mọc lại được. Và những 

tử sỹ sẽ không thể tái sinh”. Và cũng từ năm này Bác đã gửi thư cho các cháu 

thiếu niên, nhi đồng cả nước kêu gọi các cháu thi đua làm công tác Trần Quốc 

Toản để giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ và những người neo đơn có hoàn 

cảnh khó khăn ở trong làng xã, thôn xóm của mình...Từ đó Phong trào Trần 

Quốc Toản trở thành một phong trào lớn đầy ý nghĩa của Đội góp phần đầy ý 

nghĩa vào sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc của đất nước ta.  

Từ năm 1949 đến năm 1954, mỗi năm đến ngày Thương binh Liệt sỹ. Bác 

Hồ ngoài thư thăm hỏi, không bao giờ quên gửi tặng quà Thương binh, bệnh 

binh và gia đình liệt sỹ. Trong lễ đặt vòng hoa đài tưởng niệm ở giữa vườn hoa 

bên cạnh quảng trường Ba Đình chiều ngày 31/12/1954, Bác Hồ đứng trước đài 

tưởng niệm liệt sỹ trầm hương nghi ngút bùi ngùi xúc động ứa nước mắt. Đồng 

chí Phạm Văn Đồng thay mặt Bác đọc lời điếu của Người. Lời điếu có 

đoạn:“…Máu nóng của các liệt sỹ đã nhuộm lá cờ quốc kỳ vẻ vang càng thắm 

đỏ. Tiếng thơm của các liệt sỹ sẽ muôn đời lưu truyền. “Một nén hương 

thành/Vài lời an ủi/Anh linh của các liệt sỹ bất diệt…”  

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Đảng và Nhà nước ta đã thể hiện trách 

nhiệm của mình bằng các chính sách cụ thể và ngày càng hoàn thiện hơn đối với 

các gia đình chính sách và người có công. Những chương trình vận động đóng 

góp xây dựng quĩ đền ơn đáp nghĩa, nuôi dưỡng và chăm sóc suốt đời các bà 
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mẹVịêt Nam Anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng nhà bia tưởng niệm 

ghi danh anh hùng liệt sỹ để làm nơi giáo dục Truyền thống cách mạng cho thế 

hệ sau này và rất nhiều các chương trình như: miễn giảm viện phí, học phí, trợ 

cấp thường xuyên, trợ cấp đột xuất…Tất cả đã được ưu tiên cho các gia đình 

chính sách. 

Trong Nghị quyết Đại hội, Đảng ta đã tiếp tục xác định trách nhiệm của 

toàn Đảng, toàn dân ta “Thực hiện chính sách ưu đãi xã hội và vận động toàn 

dân tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn đối với các 

lão thành cách mạng, những người có công với nước, Bà mẹ Việt Nam Anh 

hùng, Thương binh và cha mẹ, vợ con liệt sỹ, người được hưởng chính sách xã 

hội.” Làm tốt điều đó là chúng ta đã thực hiện những lời dạy của Bác Hồ về 

công tác đền ơn đáp nghĩa. 

Bùi Văn Hoằng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi lưu danh 

trong lịch sử dân tộc Việt Nam 
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 “Một thống soái vĩ đại”, “Người chuyển dịch dòng chảy lịch sử" trong thế 

kỷ XX và là “một trong những thiên tài quân sự lớn nhất của mọi thời đại”,… là 

những đánh giá của rất nhiều nhà nghiên cứu, nhà sử học, nhà quân sự trong 

nước và thế giới về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Trước khi trở thành một vị Đại tướng lừng danh, ông là thầy giáo dạy lịch 

sử. Có lẽ, chính sự am hiểu lịch sử đã làm nên cốt cách của một vị tướng đầy 

nhân văn, một trong những người kiến tạo những trang sử vẻ vang nhất của Việt 

Nam và thế giới trong thế kỷ XX.              

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh vào ngày này cách đây 110 năm, ngày 

25-8-1911.    

Vị tướng tài đức    

Không chỉ lừng danh là một vị tướng thiên tài của thời đại, Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp còn được biết đến là một vị tướng tài đức, văn võ song toàn, một 

nhà chính trị vì dân. Đức độ, tài năng của ông đã đem lại cho ông niềm tin yêu 

trọn vẹn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; lòng mến mộ của bạn bè quốc tế và 

cả sự khâm phục của chính những tướng lĩnh đã từng đối đầu trên chiến trường. 

Trong tất cả những bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam, sau Cách mạng 

tháng Tám năm 1945 và những chiến dịch quân sự trong kháng chiến chống 

Pháp và chống Mỹ cứu nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn là một trong 

những nhân vật lịch sử đứng ở vị trí hàng đầu dưới ngọn cờ bách chiến bách 

thắng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 

  
Bức ảnh "Chào Điện Biên lần cuối" 

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, với tư cách là Tổng Tư lệnh 

kiêm Chỉ huy trưởng Chiến dịch, ông đã quyết đoán đề nghị thay đổi phương 

châm tác chiến từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Đề 

nghị này của ông đã được Thường vụ Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch phê 

chuẩn. Phương án “đánh chắc, tiến chắc” trong trận quyết chiến chiến lược Điện 

Biên Phủ đã giành được toàn thắng cao nhất với sự hy sinh xương máu thấp 

nhất. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là kết quả của sự lãnh đạo sáng suốt 

http://thethaovanhoa.vn/tags/%C4%90i%E1%BB%87n+Bi%C3%AAn+Ph%E1%BB%A7.htm
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của Đảng, của Bác Hồ và nỗ lực của toàn quân, toàn dân ta, trong đó có sự đóng 

góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.    

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Tổng 

tư lệnh đã thiết kế nên một thế trận giải phóng miền Nam với mưu kế kỳ diệu: 

Căng địch ra ở hai đầu chiến tuyến. Phía Bắc giữ địch ở mặt trận Huế-Đà Nẵng, 

phía Nam giữ địch ở Sài Gòn, làm cho địch bộc lộ sơ hở ở quãng giữa miền 

Trung và Tây Nguyên. Khi địch đã rơi vào thế trận của ta sắp đặt, ta bất ngờ phá 

vỡ Tây Nguyên, tạo ra đột biến về chiến lược. Lợi dụng thời cơ, ta giải phóng 

Huế, Đà Nẵng đẩy địch vào thế tan rã, và sau đó ta tập trung toàn bộ lực lượng 

gồm 5 quân đoàn giải phóng Sài Gòn.    

Có thể nói, những chiến thắng vĩ đại của cách mạng Việt Nam, mà Đại 

tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp góp phần làm nên, đã tác động mạnh mẽ 

vào dòng chảy lịch sử của dân tộc. Những chiến tích ấy đã nâng ông lên tầm một 

vị tướng huyền thoại, một thiên tài quân sự của mọi thời đại, để lại dấu son rực 

rỡ trong lịch sử quân sự Việt Nam và thế giới.  

 
Triển lãm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến khu Việt Bắc”  

Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN 

Mãi mãi lưu danh trong lịch sử   

Cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911/4-10-2013) là một 

tấm gương phản chiếu của gần trọn thế kỷ XX - thế kỷ dữ dội nhất và cũng bi 

hùng nhất của dân tộc Việt Nam. Với tài thao lược, cùng với bản lĩnh cầm quân 

kiệt xuất, Đại tướng đã cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta lập nên những 

chiến công hiển hách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.    

Đáng nói là người đứng đầu quân đội đã đánh bại hai đội quân xâm lược 

hùng mạnh bậc nhất thế kỷ XX lại chưa hề được đào tạo qua trường lớp quân sự 

nào, và chính điều ấy đã làm nên sự khác biệt của Đại tướng, khiến thế giới phải 
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ngả mũ khâm phục, suy tôn Võ Nguyên Giáp là danh tướng, một trong những 

thống soái kiệt xuất nhất trong lịch sử nhân loại..., đồng thời đánh giá ông là một 

trong số những người hiếm hoi có khả năng làm thay đổi dòng chảy lịch sử.    

Năm 2006, “Thời báo châu Á” (Times Asia) số ra đặc biệt đã dành một 

bài viết dài về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong loạt bài viết tôn vinh các “Anh 

hùng châu Á”-những nhân vật nổi tiếng làm thay đổi cục diện châu lục trong 

những thập kỷ gần đây. Bài báo viết: nhờ tài cầm quân của Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp, quân đội Việt Nam đã chiến thắng lẫy lừng trong chiến dịch quân 

sự kéo dài 56 ngày đêm và tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của thực 

dân Pháp năm 1954, đánh dấu sự cáo chung của chủ nghĩa thực dân tại Việt 

Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi đầu tiên của một lực lượng kháng 

chiến châu Á đánh thắng quân đội thực dân trong một trận chiến quy mô và làm 

tiêu tan huyền thoại về sự vô địch của phương Tây thời đó.    

Năm 1984, Hội đồng khoa học Hoàng gia Anh đã bầu chọn Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp là một trong 10 danh nhân quân sự vĩ đại nhất thế giới. Đặc biệt, 

trong số 10 bức chân dung được tạc tượng bằng vàng và đặt trang trọng ở Viện 

bảo tàng lớn nhất London, chỉ duy nhất Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tạc 

tượng khi vẫn đang còn sống.    

Không chỉ tỏa sáng rực rỡ trong lĩnh vực quân sự, Đại tướng còn là một 

trong những nhà văn hóa lớn của Việt Nam. Ông đã dành nhiều tâm sức cho 

việc viết hồi ký và lịch sử. Những tác phẩm của ông, như: "Từ nhân dân mà ra”, 

"Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử", "Những năm tháng không thể nào quên", 

"Chiến đấu trong vòng vây", "Tổng Hành dinh trong mùa xuân toàn thắng", “Tư 

tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam”..., đã giúp người đọc 

cả trong và ngoài nước càng hiểu sâu hơn về bản sắc, truyền thống văn hóa, 

nguồn gốc sức mạnh của dân tộc Việt Nam, càng thêm yêu mến, khâm phục đất 

nước và con người Việt Nam.    

Có thể nói, trong cuộc đời dù nắm giữ nhiều cương vị, kinh qua nhiều lĩnh 

vực công tác, nhưng con người Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn luôn toát lên 

tinh thần nhân văn cao cả, lấp lánh trí tuệ và đặc biệt là luôn tỏa sáng một phẩm 

cách thanh sạch, hết lòng vì dân vì nước. Tên tuổi của ông mãi mãi đi vào huyền 

thoại. 
Phương Nam/TTXVN 

 

 

 

 
 

Những ngày Lễ và ngày kỷ niệm quan trọng trong tháng 7 
 

Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt 

Nam (15/7/1950 - 15/7/2021) 

Kỷ niệm 55 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi “Không có gì quý 

hơn độc lập tự do (17/7/1966 - 17/7/2021) 

 

THEO DÒNG LỊCH SỬ 
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Kỷ niệm 67 năm Ngày ký hiệp định Giơnevơ (20/7/1954 - 20/7/2021) 

Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021) 

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021) 

Kỷ niệm 26 năm Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2021) 

 
 

 

 

 

 

 

1. Tuyên truyền và tổ chức hoạt động hưởng ứng các Ngày lễ kỷ niệm của 

đất nước, dân tộc, của Đoàn, Hội, Đội: 

- 1/8/1930: Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 

- 10/8/2004: Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam 

- 19/8/1945: Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 

- 19/8/1945: Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam 

- 20/8/1888: Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 

- 25/8/1911: Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

  2. Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to 

lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

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. Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện Chiến dịch Thanh niên tình 

nguyện Hè năm 2021. 

5. 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.  

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN 

 

ĐỊNH HƯỚNG SHCĐ THÁNG 8/2021 


