
QUẬN ĐOÀN LONG BIÊN 

ĐOÀN PHƯỜNG GIANG BIÊN 

*** 

Số: 03-TB/ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

 

Giang Biên, ngày 11 tháng 3 năm 2021 

THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức hoạt động “Ngày hội Thanh niên” năm 2021. 

  

 Thực hiện kế hoạch số 07-KH/ĐTN ngày 10/01/2021 của Ban chấp hành 

đoàn phường Giang Biên v/v tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm 

Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); Ban thường 

vụ Đoàn phường tổ chức hoạt động “Ngày hội Thanh niên” năm 2021 như sau: 

1. Thời gian dự kiến tổ chức:  

- 14h30 đến 17h00 ngày 21/03/2021 (Chiều chủ nhật). 

2. Địa điểm dự kiến tổ chức: 

-  Sân trường Tiểu học Giang Biên. 

3. Các nội dung hoạt động: 

TT Thời 

gian 

Nội dung hoạt động Cán bộ phụ 

trách 

Đơn vị thực hiện 

1.  14h00 - 

14h30 

Tập trung đoàn viên thanh 

niên, chuẩn bị cơ sở vật chất, 

bàn ghế, tít phông 

Đ/c Tuấn - 

PBT ĐTN 

- Chi đoàn trường Tiểu 

học Giang Biên hỗ trợ 

cơ sở vật chất, tít 

phông, phục vụ nước 

đại biểu. 

- Các chi đoàn trực 

thuộc huy động 10 đoàn 

viên thanh niên tham 

gia mặc áo xanh TNVN. 

- Chi đoàn trường 

THCS Giang Biên, 

THCS Đô thị Việt Hưng 

và THCS Chu Văn An 

huy động 15 học sinh 

lớp 8 tham gia hội thi 

“Rung chuông vàng” 



2.  14h30  Văn nghệ chào mừng Đ/c Tuấn - 

PBT ĐTN 

- Các chi đoàn tham gia 

01 tiết mục văn nghệ (từ 

song ca, tốp ca, múa 

phụ họa, flashmode), 

gửi tên bài hát về đoàn 

phường trước ngày 

17/03/2021 (thứ tư). 

3.  15h00 Tổ chức lễ mitting kỷ 

niệm chào mừng 90 năm 

ngày thành lập Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh gồm: 

- Chào cờ, tuyên bố lý do 

giới thiệu đại biểu. 

- Diễn văn kỷ niệm 

- Theo dõi phóng sự 90 

năm 

- Tặng biểu trưng kỷ niệm 

nguyên bí thư đoàn qua các 

thời kỳ. 

- Phát biểu của nguyên bí 

thư đoàn qua các thời kỳ. 

- Tặng quà biểu trưng kỷ 

niệm cho đoàn viên ưu tú. 

Đ/c Linh - 

BT ĐTN 

- Đ/c Tuấn dẫn chương 

trình, chuẩn bị kịch bản. 

- Các chi đoàn trực 

thuộc huy động, đảm 

bảo đoàn viên được 

khen thưởng sẽ có mặt 

đầy đủ. 

4.  15h30 - Trưng bày tranh thiếu 

nhi vẽ về chủ đề chào mừng 

thành công Đại hội Đảng lần 

thứ XIII, chào mừng kỷ niệm 

90 năm ngày thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh 

Đ/c Tiên - 

Bí thư chi 

đoàn trường 

Tiểu học 

Giang Biên 

- Chi đoàn trường Tiểu 

học Giang Biên 

5.  15h30 - Tổ chức thu gom rác tái 

chế, sách truyện đổi cây xanh 

và cá từ nhựa tái chế 

Đ/c Nam - 

UV BTV 

- Các chi đoàn khối cụm 

dân cư. 

6.  16h00 - Tổ chức hội thi “Rung 

chuông vàng” 

Đ/c Quyết - 

UV BTV 

- Đ/c Lan - Tổng phụ 

trách trường Tiểu học 



Giang Biên dẫn chương 

trình. 

- Chi đoàn trường 

THCS Giang Biên, 

THCS Đô thị Việt Hưng 

và THCS Chu Văn An 

huy động 15 học sinh 

lớp 8 tham gia hội thi 

“Rung chuông vàng”. 

(Có điều lệ kèm theo). 

 

Ban thường vụ Đoàn phường kính đề nghị các chi đoàn trực thuộc báo cáo 

cấp ủy chi bộ, lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện tham gia đầy đủ, đảm bảo chất 

lượng để chương trình thành công tốt đẹp. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Quận đoàn; 

- Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND; 

- Các chi đoàn trực thuộc; 

- Lưu VP. 

 

 


