
 

 
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SGDĐT-GDTrH 
V/v tổ chức các hoạt động Chào 

mừng kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1931-26/3/2021) 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

  

  Kính gửi:   

    - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

    - Các đơn vị trực thuộc Sở;  

    - Trung tâm GDNN, GDTX các huyện. 

 

Căn cứ Chương trình số 02/CTr-SGDĐT ngày 14/09/2020 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về chương trình công tác trọng tâm năm học 

2020-2021; 

 Căn cứ Chương trình phối hợp số 03/CTr-SGDĐT-TĐTN ngày 

16/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh Đoàn Kon Tum về chương 

trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025, 

 Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), qua đó, tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, 

truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, bồi đắp lý tưởng cách mạng, phát 

huy lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc trong đoàn viên, thanh thiếu niên 

trên địa bàn toàn tỉnh.  

 Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, trung tâm 

GDNN-GDTX các huyện,  phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ 

đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý triển khai các nội dung sau: 

 1. Tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, thế hệ trẻ truyền thống vẻ vang 90 

năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm của 

học sinh trong thi đua học tập và rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương, đất 

nước. 

2. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với những hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực, ý 

nghĩa, như: 

- Phát động các phong trào thi đua học tốt, dạy tốt, phát huy sức sáng tạo 

của tuổi trẻ trong các trường học. 

- Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến 90 năm truyền thống vẻ vang 

của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu 
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Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng cho Đoàn viên, thanh niên1.  

- Đối với các trường Tiểu học, Trung học cơ sở: tổ chức Ngày hội “Thiếu 

nhi khỏe – Tiến bước lên Đoàn” theo Kế hoạch số 319-KH/TĐTN-TTNTH ngày 

04/03/2021 của Ban Chấp hành Đoàn tỉnh Kon Tum. Các đơn vị tổ chức Ngày 

hội “Thiếu nhi khỏe – Tiến bước lên Đoàn” đồng loạt từ 07h30’-08h30’ 

ngày 22/3/2021 (Thứ Hai) gắn với các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành 

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Riêng trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum 

và trường Tiểu học Phan Đình Phùng (thành phố Kon Tum) phối hợp với Tỉnh 

Đoàn Kon Tum và các đơn vị liên quan để tổ chức ngày hội cấp tỉnh. 

 - Tổ chức các hành trình đến với các địa chỉ đỏ, đến thăm các di tích lịch 

sử, các gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng; nói chuyện 

chuyên đề, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, các đồng chí lão thành cách mạng tại 

địa phương. 

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện phù hợp với tình hình địa phương, 

đơn vị như thăm và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công; các hoạt 

động dọn vệ sinh môi trường,.. 

- Các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong các trường học tổ chức xây dựng các 

mô hình măng non, công trình thanh niên đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, giáo dục 

học sinh tình yêu quê hương, đất nước, học tập, lao động, sáng tạo. Từ đó khẳng 

định vai trò của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong trường học. 

3. Hưởng ứng Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh theo sáng kiến của 

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động tại Chỉ thị số 45/CT-TTg 

ngày 31/12/2020 về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác 

bảo vệ, phát triển rừng, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai 

trồng cây xanh tại đơn vị mình. Các trường học đồng loạt phát động phong 

trào cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia trồng cây xanh 

tại đơn vị vào lúc 7h00 - 8h00 ngày 26/3/2021. 

 4. Tổ chức lồng ghép các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày 

thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với các hoạt động chuyên môn giáo dục 

phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị và công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19.  

                                           
1 Kế hoạch số 313-KH/TĐTN-TCKT-TG ngày 01/3/2021 của Ban Chấp hành Đoàn tỉnh Kon 

Tum về kế hoạch Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI và 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho Đoàn viên, thanh niên 
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Các đơn vị lưu ý: không tổ chức các hoạt động tập trung đông người để 

đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh cũng như đảm bảo các điều kiện tổ 

chức hoạt động dạy học và chuyên môn khác. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua 

Phòng Giáo dục Trung học, emai: phonggdtrh.sokontum@moet.edu.vn), địa chỉ 

số 22 Nguyễn Thái Học, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum trước ngày 

01/4/2021 để tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- Tỉnh Đoàn Kon Tum (biết, phối hợp); 

- UBND các huyện, thành phố (biết, phối hợp); 

- Báo Kon Tum; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (để biết); 

-Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thành Nhân 
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