ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG
***
Số: 13 - KH/HĐĐTW

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”,
phát động thi đua tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp,
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII
-------Thực hiện Kế hoạch số 478-KH/TWĐTN-CNĐT ngày 28/01/2022 của
Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai Tháng Thanh niên năm 2022,
Hội đồng Đội Trung ương ban hành Kế hoạch tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui
khỏe - Tiến bước lên Đoàn”, phát động thi đua tổ chức các hoạt động chào
mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh lần thứ XII, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi truyền thống vẻ vang 91 năm của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học
tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ
Chí Minh của thiếu nhi Việt Nam.
2. Tạo sân chơi lành mạnh để các em thiếu nhi được giao lưu, tham gia
các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; rèn luyện sức khỏe; phát huy
tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các hoạt động của Đội tại cơ sở; thi đua chào
mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh lần thứ XII.
3. Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” được tổ chức
trang trọng, vui tươi, đồng loạt tại tất cả các liên đội; tạo phong trào thi đua sôi
nổi, thu hút đông đảo các em thiếu nhi tham gia; đảm bảo các điều kiện an toàn
trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.
II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ TỔ CHỨC
1. Thời gian: Các đơn vị tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến
26/3/2022. Các địa phương do Trung ương chỉ đạo tổ chức điểm cấp khu vực và đăng
cai hoạt động cấp Trung ương sẽ tổ chức vào lúc 07h30 ngày 21/3/2022 (Thứ Hai).
2. Đối tượng tham gia: Là các em đội viên, thiếu niên và nhi đồng đang
học tập và sinh hoạt tại các liên đội trường học.
3. Quy mô tổ chức
- Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” được tổ chức đồng
loạt tại tất cả các liên đội trường tiểu học và trung học cơ sở trong cả nước.
- Mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn 01 liên đội trường tiểu học và 01 liên đội
trường trung học cơ sở tổ chức điểm để tuyên truyền cho ngày hội.
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- Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức chương trình
cấp Trung ương gắn với phát động thi đua tổ chức các hoạt động chào mừng Đại
hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần
thứ XII trong tổ chức Đội.
III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
1. Nội dung
Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” là hoạt động có ý
nghĩa thiết thực nhằm nâng cao ý thức phấn đấu của thiếu nhi cả nước mong
muốn được đứng trong hàng ngũ của Đoàn, trở thành người đoàn viên thanh
niên cộng sản Hồ Chí Minh. Nội dung ngày hội gồm hai phần:
- Phần lễ: Tổ chức Lễ Diễu hành, Lễ Chào cờ Đội gắn với sinh hoạt
truyền thống chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh (26/3/1931 - 26/3/2022); phát động thi đua tổ chức các hoạt động chào
mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh lần thứ XII.
- Phần hội: Tùy theo điều kiện thực tế, các liên đội có thể lựa chọn một
trong các hình thức đồng diễn: Nghi thức Đội, Thể dục, Aerobic, hát múa sân
trường, nhảy dân vũ, Shemaphore… trong đó ưu tiên tổ chức đồng diễn
Flashmob với chủ đề “Cùng em làm việc tốt mỗi ngày”.
2. Chương trình
2.1. Chương trình tại các liên đội
Chương trình ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” được
thiết kế đảm bảo thời gian không quá dài, tối đa trong khoảng một tiết học; phù
hợp với điều kiện thực tế của từng liên đội, đảm bảo các nội dung sau:
- Lễ Diễu hành.
- Lễ Chào cờ theo Nghi thức Đội.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Phát biểu khai mạc ngày hội gắn với phát động thi đua tổ chức các hoạt
động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.
- Sinh hoạt chủ điểm “Tiến bước lên Đoàn”: Lựa chọn một trong các hình
thức văn nghệ, hoạt cảnh, xem phim tư liệu, hái hoa dân chủ, giao lưu tìm hiểu
về Đại hội Đoàn các cấp, về các tấm gương anh hùng trẻ tuổi; gặp gỡ cán bộ,
đoàn viên thanh niên tiêu biểu gắn với ôn lại truyền thống 91 năm của Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh.
- Các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
- Đồng diễn: Lựa chọn một trong các nội dung Nghi thức Đội, thể dục,
aerobic, hát múa sân trường, nhảy dân vũ, semaphore, Flashmob…
- Các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi.
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2.2. Chương trình cấp Trung ương
Chương trình ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” cấp
Trung ương được Livestream trên Fanpage của Trung ương Đoàn và Hội đồng
Đội Trung ương. Nội dung chính của chương trình gồm:
- Văn nghệ chào mừng.
- Lễ Chào cờ theo Nghi thức Đội.
- Phát biểu của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Hội đồng Đội
Trung ương khai mạc ngày hội và phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các
cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII trong
tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.
- Công bố, trao tặng quà và công trình cho thiếu nhi các địa phương.
- Giao lưu với các nghệ sĩ, vận động viên nổi tiếng.
- Chung kết sân chơi đồng diễn Flashmob của đơn vị đăng cai.
- Các hoạt động vui chơi, trải nghiệm: Xem phim tư liệu, các trò chơi dân
gian, các trò chơi thể thao, trò chơi công nghệ…
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp Trung ương
- Triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội, chỉ đạo Hội đồng Đội Thành phố
Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức chương trình ngày hội cấp Trung ương.
- Theo dõi, hướng dẫn các địa phương triển khai tổ chức ngày hội, tổng
hợp kết quả triển khai thực hiện của các địa phương sau khi kết thúc ngày hội.
- Tổ chức livestream tuyên truyền nội dung chương trình ngày hội trên
Fanpage cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương.
- Thành lập các đoàn công tác dự hoạt động tại một số liên đội để kiểm
tra, đánh giá việc tổ chức ngày hội tại các địa phương.
2. Các tỉnh, thành phố
- Căn cứ Kế hoạch của Hội đồng Đội Trung ương để hướng dẫn các liên
đội trên địa bàn triển khai tổ chức ngày hội gắn với phát động thi đua tổ chức các
hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.
- Phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo địa phương chỉ đạo triển khai thực
hiện, tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất để các liên đội trường học tổ chức
Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”.
- Chọn 01 Liên đội trường trung học cơ sở, 01 Liên đội trường tiểu học để
chỉ đạo làm điểm tuyên truyền cho ngày hội.
- Giao Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị các điều kiện đăng
cai tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” cấp Trung ương
gắn với phát động thi đua tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp,
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.
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- Giao Hội đồng Đội các tỉnh: Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà
Nam, Nghệ An, Quảng Nam, Đắk Lắk, Bình Dương, Bến Tre, An Giang tổ chức
điểm ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” cấp khu vực.
- Khuyến khích các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh
thiếu nhi tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022.
Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” là hoạt động trọng tâm
của thiếu nhi cả nước hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022, Hội đồng Đội Trung
ương đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố căn cứ Kế hoạch để tổ chức thực hiện.
Thông tin chi tiết liên hệ: Đồng chí Lê Anh Quân - Phó trưởng Ban Công
tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn (Điện thoại: 0983.550066).

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn (để báo cáo);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn;
- Các đ/c Ủy viên Hội đồng Đội TW;
- Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn (để p/h);
- Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động
TTN (để t/h);
- Lưu VPHĐĐ.

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phạm Duy Trang
Bí thư BCH Trung ương Đoàn

