HƯỚNG DẪN NỘI DUNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN
(Tháng 5 năm 2017)
Chủ đề “Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn”
I/ Nội dung sinh hoạt:
- Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của chi đoàn tháng trước và bàn các
nội dung cho tháng tiếp theo.
- Tập cho đoàn viên, thanh niên các bài hát về cách mạng, tình yêu quê
hương, đất nước, về Đảng, Đoàn và Bác Hồ.
- Giới thiệu các nội dung chính về thân thế, sự nghiệp của Bác Hồ; kể các
mẫu chuyện về quá trình hoạt động cách mạng của Bác; chiếu phim tư liệu (nếu
có điều kiện) về Bác.
- Phổ biến cho Chi đoàn nội dung, ý nghĩa của các ngày kỷ niệm về: Chiến
thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954), ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886); kỷ niệm
ngày chiến thắng Chủ nghĩa phát xít (09/5/1945), kỷ niệm ngày thành lập Đội
thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941), kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận
Việt Minh (19/5/1941).
- Phát huy lực lượng cốt cán chính trị, phối hợp với chính quyền, địa
phương giữ vững trật tự, an toàn xã hội, xử lý các vấn đề bức xúc góp phần tổ
chức thành công Đại hội Đảng các cấp.
II/ Hình thức tổ chức:
Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, Ban Chấp hành chi đoàn có thể chủ
động lựa chọn các hình thức sau để tổ chức sinh hoạt:
- Tổ chức các trò chơi mang tính cộng đồng như hái hoa, đố vui... để tìm
hiểu về Bác và các ngày kỷ niệm nói trên.
- Các chi đoàn có điều kiện có thể mở các cuộc thi, tổ chức văn nghệ... hoặc
mời các báo cáo viên, nhân chứng lịch sử nói chuyện với đoàn viên; đồng thời tổ
chức tham quan bảo tàng, hành trình đến các địa chỉ đỏ, các khu căn cứ cách
mạng.
- Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa cho đoàn viên, thanh thiếu nhi
thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh
hùng hoặc thăm viếng tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, địa chỉ đỏ, khu di tích... tại địa
phương. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí lành
mạnh nhằm tập hợp, lôi cuốn đoàn viên thanh niên tham gia.

