
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

*** 

Số: 15 - KH/TWĐTN-CTTN 
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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”  

 (24/3/1963 - 24/3/2023) 

-------- 

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; thực hiện chương trình công tác Đoàn 

và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành 

kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”, cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động nhằm ôn lại truyền thống, ý nghĩa của 

60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”, tạo đợt thi đua sôi nổi trong thiếu nhi cả 

nước tham gia làm nghìn việc tốt, giúp các em phát triển toàn diện mọi mặt; 

phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào cho cán bộ phụ trách 

Đội, đội viên, thiếu niên, nhi đồng với tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh và Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh.  

2. Tạo diễn đàn để đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, đội viên, thiếu niên và nhi 

đồng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng các mô hình hay, 

cách làm mới sáng tạo, hiệu quả trong triển khai các phong trào, hoạt động Đội. 

Đồng thời, ghi nhận, biểu dương, động viên, cổ vũ các tập thể, cá nhân có nhiều 

đóng góp trong công tác Đội và thi đua thực hiện phong trào “Nghìn việc tốt”.  

3. Các hoạt động được lan toả rộng khắp; thu hút đông đảo đội viên, thiếu 

niên, nhi đồng bằng nhiều cách làm hay, hình thức sinh động, sôi nổi; góp phần 

hình thành ý thức, thói quen làm việc tốt; trở thành nét đẹp hằng ngày, ở mọi 

lúc, mọi nơi đối với mỗi thiếu nhi. Các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức sâu 

rộng từ cơ sở; đảm bảo tính hấp dẫn, an toàn, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với 

tình hình thực tế. 

II. THỜI GIAN: Từ ngày 13/02/2023 đến hết tháng 15/5/2023, trong đó tổ 

chức 6 tuần thi đua cao điểm kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” từ 

ngày 13/02/2023 đến hết tháng 26/3/2023. Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn 

việc tốt” cấp toàn quốc được tổ chức vào ngày 24/3/2023 tại tỉnh Bắc Ninh. 
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III. NỘI DUNG 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội 

ngũ cán bộ phụ trách Đội; các em đội viên, thiếu niên và nhi đồng về ý 

nghĩa và giá trị của phong trào “Nghìn việc tốt” 

- Thời gian: Từ tháng 02 đến hết tháng 5/2023. 

- Nội dung: Tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa và giá trị của phong trào 

“Nghìn việc tốt” đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi; về những đóng góp 

của phong trào đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc; góp phần giáo dục, rèn luyện đối với mỗi thiếu nhi. Giới thiệu các mô hình 

hay, cách làm sáng tạo của Hội đồng Đội các cấp và các cơ sở Đội, gương sáng đội 

viên, thiếu niên và nhi đồng trong triển khai phong trào “Nghìn việc tốt”. 

- Cách thức triển khai: 

+ Hội đồng Đội Trung ương xây dựng đề cương tuyên truyền về phong 

trào “Nghìn việc tốt”; phối hợp với các cơ quan báo chí của Đoàn xây dựng các 

chuyên mục tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa và giá trị của phong trào “Nghìn việc 

tốt”; xây dựng chuyên mục “Dũng sĩ nghìn việc tốt” để giới thiệu, tuyên dương 

các gương thiếu nhi tiêu biểu trong phong trào “Nghìn việc tốt”; phối hợp với 

các đơn vị xuất bản thuộc Trung ương Đoàn biên soạn, phát hành một số ấn 

phẩm và sản phẩm tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” 

(infographic, motion graphic, video clip…), xây dựng sách kỷ niệm 60 năm 

phong trào “Nghìn việc tốt”. 

+ Hội đồng Đội các cấp phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tại 

địa phương xây dựng các tuyến bài tuyên truyền, các tọa đàm, talkshow về lịch 

sử, ý nghĩa và giá trị của phong trào “Nghìn việc tốt”; giới thiệu các hoạt động 

hiệu quả của các cơ sở Đội, các tấm gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu trong triển 

khai phong trào “Nghìn việc tốt”. Phát huy hiệu quả các trang mạng xã hội của 

đơn vị trong việc tuyên truyền các bài viết về phong trào “Nghìn việc tốt”, chia sẻ 

những cảm xúc, kỷ niệm của các thế hệ đội viên đã trưởng thành từ phong trào 

“Nghìn việc tốt”; hướng dẫn các cơ sở Đội xây dựng bản tin “Nghìn việc tốt”, 

chương trình “Phát thanh măng non” hàng tuần tuyên dương các tập thể, cá 

nhân có hành động đẹp, việc làm tốt, có ích cho cộng đồng, xã hội. 

2. Phát động 6 tuần thi đua cao điểm gắn với đẩy mạnh triển khai 

chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”  

- Thời gian: Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 26/3/2023. 

- Nội dung: Đẩy mạnh triển khai chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học 

tập tốt, rèn luyện chăm” năm học 2022 - 2023; tạo môi trường rèn luyện để định 

hướng cho các em trong việc xác định mục tiêu, lý tưởng sống, xây dựng ước 

mơ, hoài bão, có lòng hiếu thảo, sống nhân ái, biết yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ 

bạn bè và những người xung quanh; có nghị lực, kỹ năng vượt qua mọi hoàn 

cảnh khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. 
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- Cách thức triển khai: Mỗi tuần thi đua cao điểm, Hội đồng Đội các cấp 

hướng dẫn các cơ sở Đội triển khai trong các em đội viên, thiếu niên và nhi 

đồng từng nhóm nội dung rèn luyện cụ thể cho phù hợp, đảm bảo tính thống 

nhất, tạo sự lan toả rộng rãi trong hệ thống tổ chức Đội; nêu cao tinh thần rèn 

luyện, làm nghìn việc tốt của các em đội viên, thiếu nhi cả nước. Nội dung rèn 

luyện và thi đua 6 tuần cao điểm cụ thể như sau: 

+ Tuần 1 (từ 13/02/2023 đến 19/02/2023): “Đọc sách mỗi ngày”. 

+ Tuần 2 (từ 20/02/2023 đến 26/02/2023): “Chia sẻ yêu thương”. 

+ Tuần 3 (từ 27/02/2023 đến 05/3/2023): “Bảo vệ môi trường”. 

+ Tuần 4 (từ 06/3/2023 đến 12/3/2023): “Thi đua học tốt”. 

+ Tuần 5 (từ 13/3/2023 đến 19/3/2023): “Vận động khoẻ mạnh - Rèn 

luyện kỹ năng”. 

+ Tuần 6 (từ 20/3/2023 đến 26/3/2023): “Tiến bước lên Đoàn”. 

3. Sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng gắn với triển khai cuộc vận động “Mỗi 

tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng” 

- Thời gian: Từ ngày 10/02 đến 15/5/2023. 

- Nội dung:  

+ Từ ngày 10/02/2023 đến 28/02/2023 tổ chức sinh hoạt Đội, Sao Nhi đồng 

với chủ điểm “Noi gương anh hùng Kim Đồng - Thiếu nhi Việt Nam tiếp bước”. 

+ Từ ngày 01/3/2023 đến 31/3/2023 tổ chức sinh hoạt Đội, Sao Nhi đồng 

với chủ điểm “Nghìn việc tốt - Triệu niềm vui”. 

+ Từ ngày 01/4/2023 đến 15/5/2023 tổ chức sinh hoạt Đội, Sao Nhi đồng 

với chủ điểm “Khăn quàng thắm mãi vai em”. 

- Cách thức triển khai:  

+ Hội đồng Đội Trung ương ban hành tài liệu sinh hoạt theo từng chủ điểm, 

gắn với triển khai cuộc vận động “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách 

hay, một tấm gương sáng”.  

+ Hội đồng Đội các cấp chủ động triển khai, hướng dẫn các liên đội trên 

địa bàn tổ chức sinh hoạt chi đội, sao nhi đồng theo chủ điểm, trong đó tập trung 

hướng dẫn các em tìm hiểu về tiểu sử anh hùng liệt sĩ Kim Đồng - Người đội 

trưởng đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh; về lịch sử, ý nghĩa và giá trị của 

phong trào “Nghìn việc tốt”; về lòng yêu nước, sự hy sinh của các tấm gương anh 

hùng liệt sĩ thiếu nhi đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc; góp phần 

làm rạng rỡ lịch sử và truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh; từ đó giúp các 

em xây dựng mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, thi đua cùng nhau làm việc tốt. 

4. Tổ chức cuộc thi ảnh Khoảnh khắc “Nghìn việc tốt” thiếu nhi hôm nay 

- Thời gian: Từ ngày 15/02/2023 đến hết ngày 15/5/2023. 
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- Nội dung: Giới thiệu các hoạt động sáng tạo, ý nghĩa, những tấm gương 

thiếu nhi tiêu biểu trong phong trào “Nghìn việc tốt”; đồng thời mong muốn lan 

tỏa để các em đội viên, thiếu nhi cùng nhau phấn đấu trở thành những dũng sĩ 

“Nghìn việc tốt”, xứng đáng là những bông hoa đẹp trong vườn hoa “Nghìn việc 

tốt”, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động và xây dựng tổ chức Đội 

TNTP Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh. 

- Cách thức triển khai:  

+ Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng làm thường trực, tổ chức cuộc 

thi trong thiếu nhi cả nước.  

+ Hội đồng Đội các cấp: Chỉ đạo các cơ sở Đội hướng dẫn cho các em đội 

viên, thiếu nhi tham gia cuộc thi bằng cách ghi lại hình ảnh thiếu nhi hôm nay kế 

thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, tiếp tục phấn đấu vươn 

lên trong học tập, lao động, rèn luyện, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy để phong trào 

“Nghìn việc tốt” luôn được nhân rộng.  

5. Tổ chức Ngày hội sắc màu - cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi 

năm 2023 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Làm nghìn việc tốt” 

- Thời gian: Từ ngày 24/3 đến 01/8/2023. 

- Nội dung: Giới thiệu các hoạt động thi đua của thiếu nhi học tập và làm 

theo 5 điều Bác Hồ dạy bằng những hành động đẹp, những việc làm tốt; phản ánh 

được tinh thần đoàn kết, chăm ngoan, phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện, 

sinh hoạt và trong cuộc sống hàng ngày của thiếu nhi; tích cực tham gia các hoạt 

động, các phong trào của Đội, góp sức xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường. 

- Cách thức triển khai: 

+ Hội đồng Đội Trung ương ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi theo chủ 

đề “Thiếu nhi Việt Nam - Làm nghìn việc tốt”. Triển khai, phát động cuộc thi 

vào ngày 24/3/2023 tại Trường Trung học cơ sở Tam Sơn, thành phố Từ Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh - Nơi khởi nguồn của phong trào “Nghìn việc tốt”. Tổng kết và 

trao giải Cuộc thi vào tháng 9/2023 (Có thể lệ Cuộc thi riêng). 

+ Hội đồng Đội các cấp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các em thiếu 

nhi đang học tập, sinh hoạt tại các liên đội trường học; các Cung, Nhà Thiếu nhi, 

Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tại địa phương tham gia các cuộc thi do 

Trung ương tổ chức.  

6. Tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn” với 

chủ đề “Cùng em làm việc tốt mỗi ngày” 

- Thời gian: Các Liên đội tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 20/3 đến 

26/3/2022. Các địa phương do Trung ương chỉ đạo tổ chức điểm cấp khu vực và 
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chương trình ngày hội cấp Trung ương sẽ tổ chức đồng loạt vào lúc 07h30 ngày 

24/3/2023 (Thứ Sáu).  

- Nội dung:  

+ Phần lễ: Tổ chức Lễ Diễu hành, Lễ Chào cờ Đội gắn với sinh hoạt 

truyền thống chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1943 - 

24/3/2023). 

+ 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, các phiên chợ chia sẻ yêu thương, trồng cây 

xanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường… trong đó ưu tiên tổ chức đồng diễn 

Flashmob với chủ đề “Cùng em làm việc tốt mỗi ngày”. 

- Cách thức triển khai:  

+ 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. 

+ Giao Hội đồng Đội các tỉnh: Sơn La, Hà Giang, Quảng Ninh, Nam 

Định, Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum, Bình Phước, Tiền Giang, Cần Thơ tổ 

chức điểm ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” cấp khu vực. 

7. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” 

gắn với các hoạt động liên hoan, tuyên dương “Dũng sĩ nghìn việc tốt” 

- Nội dung: Tổ chức lễ kỷ niệm, ôn lại lịch sử, ý nghĩa và giá trị của 

phong trào “Nghìn việc tốt” đối với các hoạt động giáo dục, rèn luyện cho lớp 

lớp các thế hệ thiếu nhi Việt Nam; tổ chức các hoạt động liên hoan, tuyên dương 

“Dũng sĩ nghìn việc tốt” tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện tốt 5 

điều Bác Hồ dạy, đóng góp tích cực cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi. 

- Cách thức triển khai: 

+ Hội đồng Đội Trung ương: Tổ chức các hoạt động cấp Trung ương kỷ 

niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”, tuyên dương, khen thưởng 263 

“Dũng sĩ nghìn việc tốt” tiêu biểu xuất sắc cấp toàn quốc trong tổng số 1000 

thiếu nhi tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Nghìn việc tốt” được tuyên 

dương cấp Trung ương năm học 2022 - 2023. Chủ trì, tham mưu thực hiện Công 

trình cấp Trung ương kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” tại tỉnh Bắc 

Ninh, khánh thành ngày 24/3/2023.  

+ Hội đồng Đội các cấp tổ chức gặp mặt truyền thống các nhân chứng lịch 

sử, thế hệ cán bộ phụ trách Đội, các thế hệ thiếu nhi của địa phương có nhiều 

gắn bó, đóng góp trong phát triển phong trào “Nghìn việc tốt”. Tổ chức cho 

thiếu nhi tham gia các hành trình đến với các địa chỉ đỏ, gắn với sự hình thành, 
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phát triển của các phong trào truyền thống của tổ chức Đội và phong trào 

“Nghìn việc tốt”. Xét chọn và tuyên dương các tập thể Đội, các em thiếu nhi 

tiêu biểu trong phong trào “Nghìn việc tốt”, công tác “Trần Quốc Toản”, phấn 

đấu tới hết năm học 2022 - 2023, tuyên dương ít nhất 6000 thiếu nhi tiêu biểu 

trong thực hiện phong trào “Nghìn việc tốt”.  

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN CẤP TRUNG ƯƠNG  

1. Tổ chức các hoạt động tưởng niệm 80 năm ngày Anh hùng liệt sĩ Kim 

Đồng hy sinh tại Khu di tích Kim Đồng, tỉnh Cao Bằng; phát động cuộc thi ảnh 

Khoảnh khắc “Nghìn việc tốt” thiếu nhi hôm nay vào ngày 15/02/2023. 

2. Phát động Ngày hội sắc màu - cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi năm 

2023 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Làm nghìn việc tốt” tại Trường THCS 

Tam Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vào ngày 23/3/2023. 

3. Tổ chức Tọa đàm phát huy giá trị phong trào “Nghìn việc tốt” trong 

giai đoạn hiện nay tại Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh 

Bắc Ninh vào ngày 24/3/2023. 

4. Tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn” với chủ đề 

“Cùng em làm việc tốt mỗi ngày” tại tỉnh Quảng Trị vào ngày 04/3/2023 và tại tỉnh 

Bắc Ninh vào ngày 24/3/2023. 

5. Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” và tuyên 

dương “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” toàn quốc (24/3/2023) tại Trung tâm Văn hoá 

Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

- Giao Ban Công tác Thiếu nhi - Thường trực Hội đồng Đội Trung ương 

là đơn vị thường trực giúp Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo triển khai kế 

hoạch. Chủ trì tham mưu tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc 

tốt” và tuyên dương “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” toàn quốc, Ngày hội “Thiếu nhi 

vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn” với chủ đề “Cùng em làm việc tốt mỗi ngày”; 

Ngày hội sắc màu - cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi năm 2023 với chủ đề 

“Thiếu nhi Việt Nam - Làm nghìn việc tốt”; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung 

ương Đoàn tham mưu tổ chức Tọa đàm phát huy giá trị phong trào “Nghìn việc 

tốt” trong giai đoạn hiện nay. Hướng dẫn các cơ sở Đội triển khai thực hiện 

phong trào “Kế hoạch nhỏ” xây dựng công trình cấp Trung ương kỷ niệm 60 

năm phong trào “Nghìn việc tốt” tại tỉnh Bắc Ninh; vận động, hỗ trợ các ấn 

phẩm sách, báo thiếu nhi, trang thiết bị cho công trình không gian đọc sách, 

tương tác và sinh hoạt Đội tại các địa phương. Triển khai xây dựng và trao tặng 

ít nhất 60 nhà vệ sinh thông minh cho các Liên đội thuộc địa bàn khó khăn trong 

năm 2023. 
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- Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn: Chủ trì tham mưu xây dựng kế 

hoạch chỉ đạo công tác tuyên truyền, thực hiện các tuyến bài trên hệ thống báo 

chí, truyền hình trong và ngoài tổ chức Đoàn; phối hợp với Ban Công tác Thiếu 

nhi và các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức Tọa đàm phát huy giá trị phong 

trào “Nghìn việc tốt” trong giai đoạn hiện nay; tham gia thẩm định, biên tập các 

phóng sự, ấn phẩm tuyên truyền về phong trào “Nghìn việc tốt”. 

- Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng: Chủ trì tham mưu xây dựng kế 

hoạch và tổ chức cuộc thi ảnh Khoảnh khắc “Nghìn việc tốt” thiếu nhi hôm nay. 

- Các cơ quan báo chí của Đoàn: Lập kế hoạch xây dựng các chuyên mục, 

tuyến bài tuyên truyền về phong trào “Nghìn việc tốt”; xây dựng chuyên mục 

“Dũng sĩ nghìn việc tốt” để tuyên dương các gương thiếu nhi tiêu biểu. 

- Nhà Xuất bản Kim Đồng chủ trì, phối hợp với Ban Công tác Thiếu nhi, 

Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn xây dựng phát hành ấn phẩm kỷ niệm 60 năm 

phong trào “Nghìn việc tốt”. 

-  Các ban phong trào, Văn phòng Trung ương Đoàn: định hướng, đôn đốc 

các tỉnh, thành đoàn trong cụm phụ trách triển khai các nội dung theo kế hoạch 

và phân công của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. 

2. Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn  

- Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nội dung với các phương thức triển 

khai sáng tạo, phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn địa phương. 

- Tổ chức tốt các hoạt động ở địa phương và tham gia tích cực, có hiệu 

quả các hoạt động do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội 

Trung ương tổ chức. 

- Đăng ký các hoạt động, số liệu công trình, phần việc thiếu nhi và các 

Liên đội thực hiện trong các tuần thi đua cao điểm; tổ chức xét chọn, giới thiệu 

các gương thiếu nhi “Dũng sĩ Nghìn việc tốt tiêu biểu” toàn quốc theo hướng 

dẫn của Hội đồng Đội Trung ương.  

- Vận động xây dựng, trao tặng ít nhất 01 công trình không gian đọc sách, 

tương tác và sinh hoạt Đội cho Liên đội khó khăn tại địa phương trong năm 

2023. Khuyến khích các tỉnh, thành có điều kiện hỗ trợ, trao tặng không gian 

đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội cho các tỉnh địa bàn khó khăn. Chỉ đạo Hội 

đồng Đội các cấp hướng dẫn các cơ sở Đội và các em đội viên, thiếu nhi tham 

gia phong trào “Kế hoạch nhỏ”, trích nộp một phần kinh phí tham gia cùng Hội 

đồng Đội Trung ương thực hiện công trình cấp Trung ương kỷ niệm 60 năm 

phong trào “Nghìn việc tốt” tại tỉnh Bắc Ninh.  

- Giao Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Ninh đăng cai tổ 

chức các hoạt động cấp Trung ương tại tỉnh Bắc Ninh. 



8 
 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về Trung ương Đoàn qua Ban Công 

tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn: ngày 18/2/2023 đăng ký các hoạt động, công 

trình, phần việc của thiếu nhi và các Liên đội trong đợt thi đua cao điểm; báo 

cáo lần 1 đợt thi đua cao điểm trước 06/3/2023; báo cáo lần 2 trước ngày 

20/3/2023; báo cáo tổng kết đợt thi đua cao điểm trước ngày 31/3/2023. 

Kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” là hoạt động quan trọng, có 

ý nghĩa sâu sắc đối với tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh và thiếu nhi Việt Nam, 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, Hội 

đồng Đội các tỉnh, thành phố, các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn căn 

cứ Kế hoạch nghiêm túc tổ chức thực hiện. 

 
 

Nơi nhận: 
- Đ/c Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, 

  Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Đ/c Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, 

  Trưởng ban Dân vận Trung ương; 

- Đ/c Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH TW Đảng,  

  Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương;  

- Đ/c Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên BCH TW Đảng,  

  Phó Chánh Văn phòng TT Văn phòng TW Đảng ;  

- Đ/c Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban  

  Kiểm tra Trung ương; 

- Đ/c Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW; 

- Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo; Văn phòng TW Đảng; 

- Ủy ban Văn hóa giáo dục của Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ, 

Bộ GD&ĐT; Bộ LĐ-TB&XH; Bộ VH,TT&DL; 

- Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh; 

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn; 

- Các đồng chí Ủy viên BCH TW Đoàn; 

- Các đồng chí Ủy viên HĐĐTW khóa VIII; 

- Các ban, đơn vị thuộc TW Đoàn; 

- BTV các tỉnh, thành đoàn (để t/h); 

- Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố (để t/h); 

- Lưu VP, CTTN. 

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phạm Duy Trang 

Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương 

 

 
  

 

(để báo cáo); 


