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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ đến thăm 

và nói chuyện tại Đại hội thi đua các Đội Thanh niên xung phong 

chống Mỹ cứu nước (12/01/1967 – 12/01/2022) 

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

Căn cứ Kế hoạch số 450-KH/TWĐTN-TNXP, ngày 19/11/2021 của 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh “về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

55 năm Ngày Bác Hồ đến thăm và nói chuyện tại Đại hội thi đua các Đội Thanh 

niên xung phong chống Mỹ cứu nước (12/01/1967 – 12/01/2022)”. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 55 năm Ngày Bác Hồ đến thăm và nói chuyện tại Đại hội thi đua các 

Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước (12/01/1967 – 12/01/2022), 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Tuyên truyền, giới thiệu lịch sử truyền thống vẻ vang của Lực lượng 

TNXP Việt Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước nhằm nâng cao nhận thức của 

đoàn viên, thanh niên và xã hội về những cống hiến, hy sinh, vai trò của lực 

lượng TNXP trong thời kỳ kháng chiến ác liệt, nhiều cam go; góp phần giáo dục 

thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi lòng yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách 

mạng, niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ thanh 

niên đi trước đã chọn. 

- Thể hiện tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân của thế hệ trẻ hôm nay 

đối với đóng góp, hy sinh của thế hệ cựu TNXP thời kỳ chống Mỹ cứu nước nói 

riêng và TNXP các thời kỳ nói chung.  

2. Yêu cầu  

Các hoạt động kỷ niệm đảm bảo tổ chức trang trọng, ý nghĩa, hiệu quả 

thiết thực, tác động rộng rãi, tích cực trong thanh niên và xã hội; đảm bảo quy 

định phòng chống dịch Covid-19; tạo sự quan tâm, ủng hộ, phối hợp của các cấp 

chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các tổ chức, cá nhân trong 

việc hỗ trợ, giải quyết chế độ chính sách cho cựu TNXP theo quy định; thu hút 

được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và cựu TNXP thời kỳ chống Mỹ cứu 

nước tham gia.  
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II. NỘI DUNG  

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong thanh thiếu nhi 

và xã hội về ý nghĩa lịch sử truyền thống vẻ vang của Lực lượng TNXP Việt 

Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước  

- Tổ chức giao lưu, nói chuyện giữa các cựu TNXP thời kỳ chống Mỹ cứu 

nước với đoàn viên, thanh niên tại địa phương giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về một 

thời kháng chiến ác liệt, hiểu hơn giá trị của hòa bình, từ đó bồi dưỡng, giáo dục 

lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.  

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống và gương sáng 

TNXP trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước thông qua tài liệu tuyên 

truyền, phim phóng sự, chương trình, trang chuyên đề trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, mạng xã hội; tuyên truyền trực quan; sưu tầm và xuất bản, 

tái bản các tác phẩm, ấn phẩm.  

2. Tổ chức các hoạt động, thực hiện công trình, phần việc tri ân cựu TNXP  

- Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân các Anh hùng, liệt sĩ, 

thanh niên xung phong, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.  

- Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, phụ giúp việc nhà, tu sửa nhà cửa, xây nhà 

tình nghĩa, các công trình phục vụ đời sống cho các gia đình cựu TNXP có hoàn 

cảnh khó khăn, neo đơn.  

- Vận động nguồn lực, tổ chức tặng quà, khám, cấp thuốc miễn phí cho 

các cựu TNXP và gia đình cựu TNXP. 

* Lưu ý: Tùy vào tình hình dịch bệnh Covid-19, các địa phương, đơn vị 

triển khai thực hiện hoạt động phù hợp, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM  

1. Thời gian: Từ nay cho đến hết tháng 01/2022. 

2. Địa điểm: Tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh (ưu tiên các địa 

phương có Cựu TNXP). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tỉnh đoàn 

- Giao Ban Phong trào Tỉnh đoàn làm thường trực hoạt động, phối hợp 

Ban liên lạc Cựu TNXP tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai 

thực hiện Kế hoạch. 

- Chủ động phối hợp với các ngành có liên quan, Ban Liên lạc Cựu TNXP 

tỉnh, các tổ chức, cá nhân tăng cường các hoạt động chăm lo, hỗ trợ về vật chất, 

tinh thần và kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện chế độ 

chính sách đối với Cựu TNXP trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức thăm, tặng quà tết cho các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn 

nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 
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2. Các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc 

Các huyện, thị, thành đoàn căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị 

để lựa chọn tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ Cựu TNXP đảm bảo thiết 

thực, hiệu quả. Riêng các đơn vị đoàn trực thuộc tùy điều kiện của đơn vị phối 

hợp các huyện, thị, thành đoàn triển khai thực hiện hiệu quả theo tinh thần nội 

dung Kế hoạch đề ra. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày Bác 

Hồ đến thăm và nói chuyện tại Đại hội thi đua các Đội Thanh niên xung phong 

chống Mỹ cứu nước (12/01/1967 – 12/01/2022) của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, kết quả và báo cáo kết quả lồng ghép 

vào các báo cáo định kỳ của cơ quan, đơn vị./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TW Hội Cựu TNXP VN (b/c); 

- Ban CTTN TWĐ (b/c); 

- Ban TNXP TWĐ (b/c); 

- Ban Dân vận TU (b/c); 

- Thường trực Tỉnh đoàn (b/c); 

- Các huyện, thị, thành đoàn (t/h); 

- Lưu VT, Ban PT. 

TM.BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Võ Minh Nhựt 
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