
HUYỆN ĐOÀN KRÔNG PẮC  
BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM 

*** 
Số: 12-KH/ĐTN 

            ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 
Krông Pắc, ngày  17  tháng 02 năm 2021 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm 

Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) 
------------------ 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 
2020-2021; căn cứ kế hoạch số 107-KH/ HĐTN ngày 16/11/2020 của Ban 
Thường vụ Huyện Đoàn Krông Pắc “về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 
năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)”; thiết 
thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chào 
mừng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 
26/3/2021), Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt 
động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với các nội 
dung cụ thể như sau: 

                  Chủ đề: “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  
- Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp đoàn viên, thanh niên 

(ĐVTN) nâng cao nhận thức sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển và 
truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khẳng định vị trí, vai trò, 
của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, niềm tự hào là người đoàn viên TNCS Hồ Chí 
Minh. 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của 
thanh niên. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, củng cố tổ chức và nâng cao 
vị thế của tổ chức Đoàn trong thanh thiếu niên.  

- Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức sáng tạo, ý nghĩa, hiệu quả, có tác 
dụng giáo dục sâu sắc, thu hút đông đảo ĐVTN. 

II. NỘI DUNG  
1. Tổ chức hoạt động sinh hoạt chính trị giáo dục truyền thống vẻ 

vang 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
- Ôn lại lịch sử, truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh gắn với các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, 
những tấm gương đoàn viên tiêu biểu qua các thời kỳ; xác định trách nhiệm rèn 
luyện, phấn đấu của người đoàn viên hiện nay thông qua các tiết chào cờ đầu 
tuần, tăng cường tuyên truyền trên trang mạng chính thức của Đoàn trường, các 
chi đoàn tập trung tuyên truyền về truyền thống của Đoàn trong các tiết sinh 
hoạt tập thể và trên trang mạng xã hội.  

- Tất cả ĐVTN hưởng ứng hoạt động với tinh thần tập thể, đoàn kết, giao 
lưu, thân thiện.  

- Tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ của huyện Krông Pắc. 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 
ĐVTN. 
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2. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành 
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.  
- Tổ chức cuộc thi ảnh “Tôi – Người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh” 
- Phát động cuộc thi “Sáng tạo trẻ” cấp trường, chọn những công trình 

xuất sắc để trao giải và dự thi cuộc thi “Sáng tạo trẻ” cấp huyện 
- Tổ chức tuần học tốt (15/3/2021 – 27/3/2021) 
- Chăm sóc công trình tự giác xanh, sạch, đẹp. 
- Bồi dưỡng phát triển lớp đoàn viên “90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; 

tổ chức “Ngày đoàn viên” vào ngày chủ nhật 21/3/2021. 
- Dự kiến tổ chức đồng diễn dân vũ toàn trường 
- Dự kiến tổ chức Hội trại ẩm thực và trò chơi dân gian nhân dịp kỷ niệm 

90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
 - Riêng hoạt động tổ chức Đồng diễn dân vũ toàn trường, Hội trại ẩm thực 

và trò chơi dân gian, Đoàn trường có phương án tổ chức phù hợp tùy thuộc vào 
tình hình dịch bệnh.  
           - Thời gian: Trong tháng 3/2021 (có kế hoạch cụ thể từng hoạt động) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Đối với Đoàn trường 
- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành 

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021). 
- Báo cáo Chi bộ, Ban giám hiệu Nhà trường nội dung các hoạt động. 
2. Đối với các chi đoàn  
- Tăng cường hoạt động tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm, tham gia 

tích cực, có hiệu quả các hoạt động do Đoàn trường tổ chức. 
- Thường xuyên thông tin báo cáo về Đoàn trường về tình hình tổ chức 

thực hiện, kịp thời giải quyết vướng mắc nếu có.  

     Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). Các hoạt động kỷ niệm 90 
năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là hoạt động lớn, có ý nghĩa sâu 
sắc, Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các chi đoàn nghiêm túc triển khai 
thực hiện. 
     TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG 
       BÍ THƯ 
 
 
         Trần Ngọc Duy 
                               DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG 
 
 
 
 
Nơi nhận: 
- Chi bộ; (báo cáo)                               
- BGH Nhà trường; (báo cáo) 
- Các chi đoàn (thực hiện) 
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HUYỆN ĐOÀN KRÔNG PẮC  

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM 
*** 

Số: 13-KH/ĐTN 

            ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 
Krông Pắc, ngày  17  tháng 02 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH  
Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo trẻ lần thứ X năm 2021 

------------------ 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên 
năm 2021; căn cứ kế hoạch số 110-KH/HĐTN ngày 07/12/2020 của BTV 
Huyện Đoàn Krông Pắc “ về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo trẻ lần thứ X năm 
2021 huyện Krông Pắc”; khơi dậy phong trào sáng tạo trong đoàn viên, thanh 
thiếu niên và lập ; Ban Thường vụ Đoàn trường triển khai Kế hoạch tổ chức 
Cuộc thi Sáng tạo trẻ lần thứ X năm 2021, với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA 

- Cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của đoàn 
viên, thanh niên (ĐVTN); định hướng các hoạt động của tuổi trẻ vào các công 
việc hữu ích cho xã hội; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của ĐVTN.  

- Cuộc thi là sân chơi bổ ích, thể hiện tinh thần sáng tạo và vai trò xung 
kích tiến quân vào khoa học công nghệ. 

- Cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho những tài năng 
phát triển ý tưởng, sản phẩm, đề tài sáng tạo của mình; chọn lựa những sản 
phẩm, đề tài tiêu biểu tham dự cuộc thi cấp huyện năm 2021. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, GIẢI THƯỞNG , THỜI GIAN THI 

1. Nội dung  

1.1. Các sản phẩm sáng tạo được làm từ các phế thải, sản phẩm đã qua 
sử dụng 

Các thí sinh lựa chọn vật liệu là các phế thải, sản phẩm đã qua sử dụng 
như: giấy báo, bao ni lông, vỏ hộp, chai,… tự thiết kế ra những sản phẩm mang 
ý nghĩa kinh tế, có giá trị sử dụng hoặc ý nghĩa xã hội (như giáo dục về bảo vệ 
môi trường, tiết kiệm,…). Lưu ý: Hạn chế các sản phẩm mang tính chất trang 
trí, mô hình nhà tăm, tre… 

1.2. Các sản phẩm về sáng tạo áp dụng trong sản xuất, phát triển kinh tế 
và bảo vệ môi trường  

Những sản phẩm sáng tạo có ý nghĩa trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp, kinh doanh, phát triển kinh tế; những sản phẩm có ý nghĩa về bảo 
vệ môi trường.  

Ví dụ: Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, trồng 
trọt, chăn nuôi, các ý tưởng, phương pháp canh tác, sản xuất mới, các chế phẩm 
sinh học phục vụ lao động sản xuất, ý tưởng sản xuất sạch, sản phẩm sử dụng 
năng lượng gió, năng lượng mặt trời, sản phẩm ứng phó với biến đổi khí hậu. 
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1.3. Về đồ dùng học tập, dụng cụ sinh hoạt, phục vụ lao động sản xuất và 
giải trí 

Là những sản phẩm về dụng cụ học tập giúp cho giáo viên, học sinh thuận 
tiện, phát huy được hiệu quả dạy học cao; những dụng cụ gia đình giúp cho việc 
sinh hoạt thường ngày được tiện lợi hơn; những sản phẩm giúp cho quá trình 
công tác của cán bộ, công chức, viên chức được thuận lợi, nâng cao hiệu quả 
công việc… 

1.4. Ý tưởng sáng tạo 

Những đề tài, ý tưởng, giải pháp về những vấn đề bảo vệ môi trường, 
những đồ dùng thiết yếu cho cuộc sống... có ích cho đời sống xã hội mà vì 
những lí do khách quan chưa thể tạo ra được sản phẩm trong thực tế, nhưng thí 
sinh nêu ra được những lập luận có tính thuyết phục cao cũng sẽ được Ban Tổ 
chức Hội thi xem xét trao giải. 

1.5. Sáng tạo khởi nghiệp  

Các ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh được viết thành đề án, kèm 
theo thuyết minh đề án, đảm bảo tính khả thi, sáng tạo. 

Đối với nội dung này, Ban Tổ chức không cơ cấu giải; Những đề án lọt 
vào vòng chung kết, có tính khả thi và thực tiễn cao, Ban Thường vụ Huyện 
Đoàn Krông Pắc sẽ tiến hành khảo sát để trao nguồn vốn vay khởi nghiệp trị giá 
20.000.000đ /đề án trích từ nguồn Quỹ khởi nghiệp của Huyện Đoàn (Số lượng 
đề án được trao nguồn vốn căn cứ vào chất lượng của đề án tại Cuộc thi). 

1.6. Đối với phần mềm tin học  

Ứng dụng trong các lĩnh vực của đời sống, ứng dụng trong lao động sản 
xuất, trong học tập, vui chơi giải trí… Đối với phần mềm Tin học: Huyện Đoàn 
không chấm trao giải tại huyện mà gửi đi tham gia cuộc thi cấp tỉnh (Khuyến 
khích các đơn vị tham gia nội dung này). 

Lưu ý: Sản phẩm dự thi cấp huyện phải là sản phẩm chưa đạt giải tại các 
cuộc thi mà các cấp đã triển khai; Phải là những sản phẩm mới, không lặp lại 
hoặc làm giống những sản phẩm trên mạng internet, trên báo chí, tivi… (nếu 
BTC phát hiện gian lận sẽ hủy kết quả của sản phẩm đó). Đồng thời, Ban tổ 
chức có toàn quyền sử dụng các sản phẩm đạt giải để trưng bày, tham gia Cuộc 
thi cấp tỉnh. 

2. Hình thức  

Các thí sinh chuẩn bị trước các sản phẩm hoàn chỉnh của mình mang đến 
dự thi kèm theo lời giới thiệu về sản phẩm (ý nghĩa, tính sáng tạo của sản phẩm, 
hiệu quả sử dụng...) không quá ½ trang giấy A4. Trên lời giới thiệu ghi rõ tên 
sản phẩm, họ tên tác giả, đồng tác giả, đơn vị. 

3. Cơ cấu giải thưởng 

- Căn cứ vào số lượng, chất lượng các sản phẩm tham gia dự thi để Ban tổ 
chức cơ cấu giải thưởng cho phù hợp. Cộng điểm thi đua các sản phẩm đạt giải, 
trừ điểm thi đua với những lớp không tham gia. (Giải Nhất: +2.0 điểm, Giải Nhì: 
+ 1.5 điểm, Giải Ba: + 1.0 điểm; Không tham gia: -2.0 điểm) 
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          4. Thời gian 

- Thời gian nhận sản phẩm: Từ ngày 25 – 27/3/2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Đoàn trường 

- Xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo Cuộc thi, 
hướng dẫn các chi đoàn tham gia dự thi. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc thi trên các trang 
mạng xã hội do Đoàn quản lý, các buổi sinh hoạt tập thể. 

2. Đối với các chi đoàn  

- Tuyên truyền sâu rộng, vận động ĐVTN tham gia Cuộc thi.  

- Lựa chọn những sản phẩm đạt chất lượng gửi tham gia Cuộc thi. 

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo trẻ lần thứ X năm 2021. 
BTV Đoàn trường đề nghị các chi đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Chi Bộ (báo cáo); 
- BGH Nhà trường (báo cáo); 
- Các chi đoàn (thực hiện) 

             - Lưu VP . 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG 
BÍ THƯ 

                       
 

Trần Ngọc Duy 
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HUYỆN ĐOÀN KRÔNG PẮC 
BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM 

*** 
Số: 13-KH/ĐTN 

            ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 
Krông Pắc, ngày 17  tháng 02 năm 2021 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức cuộc thi ảnh “Tôi – Người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh”   

            Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh   
(26/3/1931 - 26/3/2021) 
------------------ 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 
2020-2021; căn cứ kế hoạch số 12-KH/ĐTN ngày 17/02/2021 của Ban Thường 
vụ Đoàn trường “về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)”; thiết thực chào mừng Đại 
hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chào mừng, kỷ niệm 90 năm 
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), Ban 
Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh “Tôi – Người 
đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh” với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  
- Tuyên truyền các hoạt động nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm trong thời gian qua; giới 
thiệu, truyền thông về vai trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN.  

- Xây dựng hình ảnh, lý tưởng sống đẹp của ĐVTN, tôn vinh những tấm 
gương vì tập thể, cộng đồng.  

- Cuộc thi được tổ chức thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo 
dục rộng rãi, sâu sắc. 

II. NỘI DUNG  
1. Yêu cầu với tác phẩm dự thi 
- Mỗi chi đoàn tham gia dự thi 01 bức ảnh. Nội dung bức ảnh là các hoạt 

động mà ĐVTN trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tham gia, thể hiện sự tự hào, 
tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong các hoạt động. Trên bức ảnh có 
tên lớp và một câu khẩu hiệu thể hiện ngắn gọn ý nghĩa của bức ảnh.  

2. Thời gian nộp ảnh 
- Các chi đoàn nộp ảnh bằng cả hai hình thức như sau: 
+ Nộp ảnh về VP Đoàn trường: ảnh có kích thước khổ giấy A4 và có 

khung. Thời gian nộp từ ngày 15/3/2021 đến hết ngày 17/3/2021. 
+ Nộp ảnh dự thi qua email: toiyeunbk@gmail.com từ ngày 15/3/2021 

đến hết ngày 17/3/2021. 
- Thời gian bình chọn: từ ngày 18/3/2021 đến hết ngày 24/3/2021. 
3. Giải thưởng 
- Giải thưởng gồm tiền thưởng và cộng điểm thi đua phù hợp. 
- Dựa vào chất lượng các tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức và Ban Giám 

khảo quyết định số lượng giải thưởng. Cộng điểm thi đua với các chi đoàn đạt 
thành tích tốt, trừ điểm với chi đoàn không tham gia. (Giải Nhất: +2.0 điểm, 
Giải Nhì: + 1.5 điểm, Giải Ba: + 1.0 điểm, 03 Giải khán giả bình chọn nhiều 
nhất: + 2 điểm/ 1 giải; Không tham gia: -2.0 điểm) 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Đối với Đoàn trường 
- Xây dựng kế hoạch tổ chức, hướng dẫn các chi đoàn triển khai thực hiện 

tốt cuộc thi theo đúng tiến độ. 
- Đăng tải các tác phẩm tham gia dự thi trên trang thông tin của Đoàn. 
- Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, tổng kết, đánh giá và trao giải 

cuộc thi đảm bảo chính xác, khách quan.  
- Báo cáo Chi bộ, Ban giám hiệu Nhà trường nội dung cuộc thi. 
2. Đối với các chi đoàn  
- Lựa chọn tác phẩm, gửi về Ban Tổ chức đúng thời gian và chất lượng. 
- Tăng cường tuyên truyền về cuộc thi đến tất cả ĐVTN, tất cả ĐVTN 

tham gia truyền thông về cuộc thi.  
- Thường xuyên thông tin báo cáo về Đoàn trường về tình hình tổ chức 

thực hiện, kịp thời giải quyết vướng mắc nếu có.  
 

     Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh “Tôi – Người đoàn viên TNCS 
Hồ Chí Minh” chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1931 - 26/3/2021). Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các chi đoàn 
nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả./. 

 
Nơi nhận:       TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG 
- Chi bộ; (báo cáo)               BÍ THƯ 
- BGH Nhà trường; (báo cáo)                                                          
- Các chi đoàn (thực hiện)   
 

           Trần Ngọc Duy 
 
 
          
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


