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Hải Hậu, ngày 15 tháng 9 năm 2017

HƯỚNG DẪN
Tổ chức Hoạt động Tết Trung thu năm 2017
------Thực hiện chương trình công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi
năm 2017, Hội đồng Đội huyện hướng dẫn tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm
2017, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Thu hút, tập hợp đông đảo thiếu nhi tham gia các hoạt động, góp phần
tạo sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh, vui tươi, phấn khởi cho các em nhân dịp
Tết Trung thu; động viên các em thi đua bước vào năm học mới, phấn đấu trở
thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.
- Định hướng, giáo dục trẻ em tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc,
vui chơi lành mạnh, đặc biệt là trò chơi truyền thống.
- Huy động mọi lực lượng, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành,
các lực lượng xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi
đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh.
- Các hoạt động vui Tết Trung thu được tổ chức phong phú, đa dạng về
nội dung, hình thức, mang tính giáo dục cao, an toàn và tiết kiệm.
II. CHỦ ĐỀ:
“ Vui tết trung thu
Chăm ngoan học giỏi
Tiến bước lên Đoàn”
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
1. Tổ chức các hoạt động tìm hiểu truyền thống vẻ vang của Đảng,
Đoàn, Đội; truyền thống lịch sử của quê hương, đất nước.
- Thi tìm hiểu, diễn đàn, giao lưu, nói chuyện truyền thống; thăm quan các
khu di tích cách mạng, bảo tàng, khu lưu niệm...; tổ chức cho thiếu nhi thi đua
học tập, tìm hiểu, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; nghiên cứu tìm hiểu những tư
liệu, những tác phẩm văn học, nghệ thuật và điện ảnh tiêu biểu về cuộc đời, sự
nghiệp, tư tưởng của Bác.
2. Tổ chức các hoạt động vận động xã hội, thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em:
- Tăng cường công tác vận động các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm
trong và ngoài huyện thăm hỏi, tặng quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, thiếu niên, nhi đồng là con các gia
đình TBLS, gia đình chính sách, tuyên dương những TNNĐ có thành tích cao
trong học tập trong dịp Tết Trung thu.

3. Tổ chức các hạt động VHVN - TDTT, Hội trại thu, “Đêm hội trăng rằm”:
* Các hoạt động VHVN – TDTT, Hội trại thu:
- Tổ chức lễ phát động chủ đề năm học 2017 – 2018.
- Tổ chức các hoạt động thi Nghi thức đội, văn nghệ, thi vẽ tranh, các giải
thể thao (bóng đá, cầu lông, kéo co ....) giữa các đơn vị.
- Tổ chức các trò chơi lớn, trò chơi nhỏ; chú trọng các loại hình trò chơi
dân gian (cướp cờ, nhảy bao bố, đá cầu, kéo co ...)
* “Đêm hội trăng rằm”:
- Thời gian: Tổ chức 1,5 ngày (Từ chiều 14/8/2017 đến hết ngày
15/8/2017 âm lịch)
- Địa điểm: “Đêm hội trăng rằm” được đồng loạt tổ chức cùng một thời
điểm, các hoạt động tập trung theo xã, thị trấn.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Cấp Huyện:
- Ban hành Hướng dẫn Tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2017
- Tổ chức tập huấn hoạt động Tết trung thu..
- Cử cán bộ theo dõi, đánh giá công tác tổ chức triển khai thực hiện của
Đoàn cơ sở.
2. Cấp cơ sở:
- Tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền; phối hợp với các ban, ngành,
đoàn thể, nhà trường vận động toàn dân tham gia và hỗ trợ tổ chức các hoạt
động cho thiếu niên nhi đồng.
- Hội đồng Đội cấp xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung
hoạt động cụ thể, tiến hành tập huấn cho đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa
bàn dân cư.
- Tổ chức Hội trại thu và các hoạt động phong phú, đa dạng phù hợp với
đối tượng Thiếu niên nhi đồng và điều kiện của địa phương.
Kết quả hoạt động tổ chức Tết Trung thu năm 2017 được tổng hợp và gửi
về Hội đồng Đội huyện qua Văn phòng Huyện Đoàn trước ngày 6/10/2017.
TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Hội Đồng đội tỉnh (để báo cáo);
- Hội Đồng đội các xã, thị trấn.
- Lưu Văn phòng.

Mai Thanh Tùng
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GỢI Ý TỔ CHỨC ĐÊM TRUNG THU CHO THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:
Thời gian: Tổ chức 1,5 ngày (Từ chiều 14/8/2017 đến hết ngày 15/8/2017 âm lịch)
* Chiều 14/8 (âm lịch):
- Các chi Đội (theo luỹ tre xanh) diễu hành biểu dương lực lượng, hành
quân về địa điểm cắm trại.
- Viếng nghĩa trang liệt sỹ.
- Khai mạc trại, thông báo chương trình hoạt động trại thu:
+ Lễ diễu hành, duyệt cờ, duyệt Đội.
+ Chào cờ, Quốc ca, Đội ca, phút sinh hoạt truyền thống.
+ Phát động chủ đề năm học ( Bí thư Đoàn xã, Thị trấn).
+ Thay mặt liên đội lên hứa hẹn thi đua.
+ Đại biểu phát biểu.
- Chấm sơ khảo trại, cổng, kiệu…
* Tối 14/8 (âm lịch):
- Đốt lửa trại, liên hoan văn hoá văn nghệ.
- Chấm trại, cổng trại.
* Sáng 15/8 (âm lịch) :
- Tổ chức các nội dung thi:
+ Múa hát tập thể, thi Nghi thức Đội, thi đấu TDTT.
+ Tổ chức trò chơi.
+ Chấm điểm thi đua giữa các trại.
- Tổng kết trại.
+ Đánh giá hoạt động.
+ Trao giải thưởng.
+ Bế mạc.
* Buổi trưa 15/8 (âm lịch): Các chi đội liên hoan theo địa bàn dân cư.
* Buổi chiều 15/8 (âm lịch): Các đơn vị tổ chức cắm trại tại địa bàn dân cư
+ Tổ chức các trò chơi.
+ Liên hoan VHVN, múa hát tập thể…
* Buổi tối 15/8 (âm lịch) : Phá cỗ trung thu.
* Lưu ý: Lễ khai mạc và bế mạc của hoạt động trại thu phải được tổ chức
ngắn gọn, thiết thực, đảm bảo các nội dung.
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