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KẾ HOẠCH  

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 104  năm ngày sinh  

Anh hùng, liệt sĩ Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2018) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 61-KH/TĐTN-BTG, ngày 02/10/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 104 năm 

Ngày sinh Anh hùng, liệt sĩ Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2018), Ban 

Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm với 

các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về cuộc 

đời và tấm gương hy sinh anh dũng của đồng chí Lý Tự Trọng, trau dồi lý 

tưởng, truyền thống yêu nước, bồi dưỡng niềm tin vào con đường cách mạng mà 

Đảng, Bác Hồ và các thế hệ thanh niên đi trước đã lựa chọn. 

- Thông qua các hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn 

luyện, lao động, công tác trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; đồng thời 

phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê 

hương, đất nước giai đoạn hiện nay. 

- Các hoạt động Kỷ niệm cần được triển khai từ Liên chi đoàn, đảm 

bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong đoàn viên, thanh thiếu niên 

- Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn trường về 

cuộc đời hoạt động cách mạng của Anh hùng Lý Tự Trọng và giới thiệu hình 

ảnh chân dung của anh (hình ảnh chân dung anh được lưu tại Bảo tàng Lịch sử 

Quốc gia Việt Nam và được tăng tải trên facebook: Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và trên 

website: tinhdoanhatinh.vn) qua các kênh thông tin đại chúng, bảng tin, cổng 

thông tin điện tử (website), trang mạng xã hội chính thức của Đoàn. 
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- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các sân 

chơi tìm hiểu lịch sử về cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của Anh 

hùng Lý Tự Trọng. 

- Các Liên chi đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi hành hương, 

tham quan địa chỉ đỏ Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (tại xã Việt Xuyên – Huyện 

Thạch Hà) gắn với tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, lòng 

yêu nước và các  hoạt động tri ân, đền ơn, đáp nghĩa… 

2. Tổ chức sinh hoạt Đoàn chủ điểm Tháng 10 

2.1. Nội dung sinh hoạt trọng tâm 

- Tổ chức toạ đàm, diễn đàn, thảo luận về câu nói bất hủ của đồng chí Lý 

Tự Trọng “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể 

có con đường nào khác” và các chủ đề “Con đường cách mạng của thanh niên 

trong thời kỳ mới”, “Lý Tự Trọng hình mẫu để thanh niên ngày nay học tập, noi 

theo”, gắn với tuyên truyền cuộc đời hoạt động cách mạng và giới thiệu ảnh 

chụp chân dung của đồng chí Lý Tự Trọng.  

- Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 

XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

- Tuyên truyền triển khai thực hiện Quy chế đối thoại giữa Bí thư Tỉnh 

đoàn với cán bộ Đoàn toàn tỉnh. 

- Thảo luận và phát động đợt cao điểm thi đua thực hiện các công 

trình, phần việc cụ thể của tuổi trẻ đơn vị tri ân các anh hùng, liệt sỹ, người 

có công với cách mạng; gắn với các hoạt động thiết thực nhằm đưa Nghị 

quyết Đại hội Đoàn các cấp vào cuộc sống. 

*Lưu ý: Tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên facebook: Tỉnh đoàn 

Hà Tĩnh và trên website: tinhdoanhatinh.vn. 

2.2. Hình thức tổ chức sinh hoạt 

- 100% Chi đoàn trong toàn trường tổ chức sinh hoạt; 100% Liên chi 

đoàn, Chi đoàn trực thuộc tổ chức 01 cuộc sinh hoạt toàn Đoàn (các đơn vị 

gửi danh sách đăng ký gửi về Đoàn trường trước ngày 06/10/2018) 

- Căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể của đơn vị, có thể tổ chức sinh hoạt 

Đoàn trong nhà (hội trường, phòng họp phòng học,…) hoặc ngoài trời (các di tích 

văn hóa, lịch sử, địa chỉ đỏ, tại các sân chơi,…), gắn với các hoạt động thực tiễn, 

thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. 
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- Có thể tổ chức bằng hình thức diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, 

gặp gỡ nhân chứng lịch sử, hội thi, hội diễn, sân khấu hóa…  một cách linh hoạt, 

sáng tạo, đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, hấp dẫn đối với đoàn viên, 

thanh niên. 

- Thời gian tổ chức sinh hoạt: được triển khai từ ngày 08/10 - 20/10/2018 

3. Phát triển “Lớp đoàn viên Lý Tự Trọng”  

- Phát triển đoàn viên mới mang tên “Lớp đoàn viên Lý Tự Trọng” đảm 

bảo chất lượng, tổ chức kết nạp trang trọng, ý nghĩa và mang tính giáo dục cao. 

- Khuyến khích tổ chức kết nạp tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng.  

- Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. 

4. Thực hiện các công trình, phần việc thanh niên 

- Góp phần thực hiện công trình thanh niên “Hàng cây Tuổi trẻ” tuyến bờ 

kè ven sông tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng.  

- Vận động đoàn viên, thanh niên, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham 

gia hỗ trợ các nguồn lực góp phần tôn tạo, xây dựng Khu tưởng niệm Lý Tự 

Trọng, và các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…  

- Tổ chức trồng cây xanh, tu bổ, làm sạch, đẹp, đảm nhận các công trình, 

phần việc thanh niên tại đơn vị mang tên đồng chí Lý Tự Trọng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn trường 

- xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 104 

năm ngày sinh Anh hùng, liệt sĩ Lý Tự Trọng và chỉ đạo, triển khai thực hiện 

trong toàn trường. 

- Chỉ đạo các đơn vị triển khai sinh hoạt chủ điểm chi đoàn tháng 10. 

- Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xét, kết nạp. 

- Vận động ĐVTN, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia hỗ trợ các 

nguồn lực góp phần tôn tạo, xây dựng Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng, và các 

công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng… 

2. Các Liên chi đoàn 
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- Trên cơ sở Kế hoạch của Đoàn trường các đơn vị xây dựng kế hoạch, cụ 

thể hóa các hoạt động và triển khai, thực hiện phù hợp với tình hình, điều kiện 

của đơn vị.  

- Đăng ký lịch sinh hoạt về cho Đoàn trường. 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 104 năm ngày sinh  

Anh hùng, liệt sĩ Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2018), Ban Thường vụ Đoàn 

trường đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện. 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Ban Trường học Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Ban Dân vận Đảng ủy (để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy (để b/c); 

- Các LCĐ, CĐTT (để thực hiện); 

- - Lưu: VP. 

          TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG 

BÍ THƯ 
 
 

 

 

 

(Đã ký) 
 

 

 

 

 

 

 

Biện Văn Quyền 

 


