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V/v triển khai Ngày hội  

“Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” 

 

   

 
 Lý Nhân, ngày 26 tháng 02  năm 2019 

 

Kính gửi:  - Hội đồng Đội các xã, thị trấn; 

                 - Liên đội các trường TH&THCS trong huyện. 

 

Thực hiện công văn số 33-CV/HĐĐTĐ ngày 25 tháng 02 năm 2019 

của Hội đồng Đội Tỉnh về việc triển khai Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến 

bước lên Đoàn”, Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 

2018 - 2019; thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên và chào mừng kỷ niệm 

88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội huyện đề 

nghị Hội đồng Đội các xã, thị trấn; các Liên đội trong toàn huyện triển khai 

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” năm học 2018 - 2019 

với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”, nội dung cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Ngày hội trong khoảng thời gian từ ngày 15/3 đến ngày 

26/3/2019. 

2. Đối tượng, quy mô tổ chức 

2.1. Đối tượng: Đội viên, thiếu niên, nhi đồng đang học tập tại các Liên 

đội Tiểu học, Trung học cơ sở. 

2.2. Quy mô: Tổ chức ở cấp Liên đội.  

- Chỉ đạo điểm: Liên đội trường TH Vĩnh Trụ làm điểm cấp huyện. 

3. Nội dung và chương trình 

3.1. Nội dung Ngày hội 

- Phần Lễ: Tổ chức lễ diễu hành theo Nghi thức Đội, tổ chức sinh hoạt 

ôn lại truyền thống 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Phần Hội: Các Liên đội có thể lựa chọn một trong các hình thức đồng 

diễn: Nghi thức Đội, múa hát sân trường, nhảy dân vũ, đồng diễn thể dục, 

Aerobic… trên nền nhạc các bài hát truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, quê hương đất nước…  

Việc tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” có 

thể gắn với tổ chức Ngày hội công nhận hoàn thành các tiêu chí rèn luyện đội 

viên trong các khối lớp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình 

rèn luyện đội viên giai đoạn 2018 - 2022. 

 3.2. Chương trình Ngày hội  

- Tùy theo điều kiện thực tế, các Liên đội khi tổ chức Ngày hội cần 

đảm bảo các nội dung sau: 

+ Tập hợp ổn định đội hình; 



+ Lễ diễu hành; 

+ Lễ chào cờ theo Nghi thức Đội; 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

+ Sinh hoạt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(Diễn văn kỷ niệm); 

+ Phát biểu khai mạc Ngày hội; 

+ Các hoạt động của Ngày hội gợi ý một số nội dung sau: Chương trình 

văn nghệ, xem phim tư liệu, đồng diễn, nhảy dân vũ, các trò chơi dân gian, 

các trò chơi thể thao…  

- Trong chương trình Ngày hội, khuyến khích các Liên đội phát động 

thiếu nhi viết thư gửi các chú bộ đội đang làm nhiệm vụ và các bạn thiếu nhi 

đang sinh sống trên quần đảo Trường Sa. Các bức thư tiêu biểu sẽ được gửi ra 

Trường Sa trong hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2019.  

Hội đồng Đội huyện yêu cầu HĐĐ các xã thị trấn phối hợp với BGH các 

nhà trường chỉ đạo các Liên đội tổ chức tốt Ngày hội và Báo cáo kết quả hình 

ảnh Ngày hội qua 02 nhóm zalo: Cán bộ Đoàn và Tự hào Phụ trách Đội hoặc 

mail: huyendoanlynhan@gmail.com trước ngày 27/3/2019.  

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu HĐ. 

 

 
 

 


