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ĐÁNH GIÁ 
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 – 26/3/2021)  
 

Căn cứ kế hoạch số 17-KH-ĐTN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Đoàn trường 

THPT Hùng Vương về việc tổ chức hoạt động TDTT chào mừng kỉ niệm 90 năm Ngày 

thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2021; 

Căn cứ vào kế hoạch số 18-KH-ĐTN ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Đoàn trường 

THPT Hùng Vương về kế hoạch phát triển đoàn viên mới đợt II, năm học 2020 – 2021; 

Căn cứ thông báo số 09 -TB/ĐTN-HV ngày 20 tháng 3 năm 2021 của đoàn 

trường THPT Hùng Vương về việc tổ chức ra quân đồng loạt Ngày chủ nhật xanh tỉnh 

Đắk Nông năm 202; 

Căn cứ vào kết quả thi đấu TDTT diễn ra từ ngày 10/3/2021 đến 24/3/2021, năm 

học 2020 – 2021. 

 Nay BTV Đoàn trường THPT Hùng Vương đánh giá các hoạt động thi đua, lập 

thành tích chào mừng kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

26/3/1931 – 26/3/2021. Cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

- Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên 

nhà trường 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, niềm tự hào, vinh dự là 

người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh và niềm tin sắt son của tuổi trẻ Việt Nam đối với 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỉ niệm 90 năm năm Ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2021.  



- Tạo động lực cho học sinh Nhà trường nâng cao ý thức trong học tập, rèn luyện, 

tăng cường sự đoàn kết, ý thức trách nhiệm của học sinh trong các hoạt động tập thể. 

- Duy trì và phát triển phong trào Thể dục thể thao trong học sinh góp phần đẩy mạnh 

“Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tạo được sân 

chơi lành mạnh và bổ ích cho ĐVTN sau thời gian học tập căng thẳng. 

 - Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong việc 

tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng môi trường Sáng, 

xanh, sạch, đẹp và phòng chống dịch covid-19. 

- Nhằm khơi dậy tinh thần lao động tích cực, tạo sự gần gũi, ứng xử tốt với thiên 

nhiên, bảo vệ môi trường của đoàn viên thanh niên. 

II. NỘI DUNG:  

1. Tổ chức hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống vẻ vang của 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

1.1. Tổ chức tọa đàm với chủ đề : “TỰ HÀO ĐOÀN TNCS  HỒ CHÍ MINH” 

- Nội dung: Ôn lại sự ra đời, hình thành, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh gắn với các phong trào hành động cách mạng của Đoàn; những đóng 

góp, cống hiến to lớn của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam cho sự nghiệp cách mạng của 

dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; phản ánh sự quan tâm, 

chăm lo, rèn luyện của Đảng, Bác Hồ và toàn dân tộc đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 

các thế hệ thanh niên Việt Nam. Khẳng định được vị trí, vai trò của người đoàn viên TNCS 

Hồ Chí Minh cũng như ý thức, trách nhiệm của người đoàn viên đối với tổ chức Đoàn và xã 

hội.  

- Hình thức: Đoàn trường tổ chức tọa đàm với chủ đề “Tự hào đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh”, xem phim tài liệu “Nhớ lời di chúc theo chân Bác”; tuyên dương đoàn viên, 

thanh niên tiêu biểu; tổ chức lớp nhận thức đoàn và kết nạp đoàn viên mới; tổ chức sinh 

hoạt chi đoàn tháng 3/2021. 



 

Toàn cảnh buổi tọa đàm kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với 

chủ đề : “TỰ HÀO ĐOÀN TNCS  HỒ CHÍ MINH” 



 

- Thời gian: Tọa đàm: 13h15 – 15h30 ngày 24/3/2021; sinh hoạt chi đoàn: tuần 26 

(26/3/2021). 

- Đánh giá:  

+ Hoạt động được Chi bộ và BGH nhà trường quan tâm, tạo điều kiện. 

+ Chương trình tọa đàm và tổ chức lớp cảm tình đoàn, kết nạp đoàn viên mới: ĐVTN 

tham gia đầy đủ, đúng số lượng và nhận thức được truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh gắn với các phong trào hành động cách mạng của Đoàn; những đóng góp, 

cống hiến to lớn của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam cho sự nghiệp cách mạng của dân 

tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

1.2. Tổ chức các hoạt động xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn; tham gia xây 
dựng Đảng 

- Nội dung: Bồi dưỡng phát triển lớp đoàn viên “90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; 

tăng cường đào tạo lãnh đạo trẻ, bồi dưỡng cán bộ Đoàn; nâng cao chất lượng các cơ sở 

Đoàn.  

- Hình thức: Tổ chức lớp nhận thức đoàn và kết nạp đoàn viên mới; Tổ chức sinh 

hoạt Chi đoàn theo chủ đề do Tỉnh đoàn Đăk Nông phát động vào tháng 3/2021. 

- Thời gian: Từ 14/3/2021 đến 26/3/2021. 

  

- Đánh giá:  

+ Hoạt động được Chi bộ và BGH nhà trường quan tâm, tạo điều kiện. 



+ Kết nạp được 41 Thanh niên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đoàn. 

+ Thông qua lớp nhận thức đoàn, ĐVTN nhận thức được truyền thống vẻ vang của 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với các phong trào hành động cách mạng của Đoàn; những 

đóng góp, cống hiến to lớn của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam cho sự nghiệp cách mạng 

của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

1.3. Tham gia các cuộc thi tìm hiểu “90 năm truyền thống vẻ vang của 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” do Trung ương Đoàn tổ chức 

- Thời gian: Từ 15/12/2020 – 24/1/2021. 

- Nội dung: Tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phát 

huy trí tuệ của đoàn viên, thanh niên góp ý xây dựng, hiến kế cho công tác Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi. 

- Hình thức: Trung ương Đoàn tổ chức cuộc thi (bao gồm 2 hình thức thi trực tuyến 

và thi viết) trên mạng internet.  

 

 
 

- Đánh giá: 100% ĐVTN hưởng ứng tham gia. 



2. Tổ chức các hoạt động Thể dục Thể thao chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày 
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

- Nội dung: Tổ chức giải bóng đá nữ và bóng chuyền nam trong HS nhân dịp kỷ niệm 

90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Thời gian: tổ chức từ ngày 10/3/2021 đến 25/3/2021. 

 

Bế mạc giải bóng chuyền nam và bóng đá nữ chào mừng kỉ niệm 90 năm ngày thành lập 

đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) 

 

Giải ba bóng chuyền nam Giải nhất bóng đá nữ 



Giải nhì bóng chuyền nam và bóng đá nữ 

 

Giải ba bóng đá nữ 

 

 



Một số hình ảnh của giải đấu 

- Đánh giá:  

a. Kết quả:  

STT GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ 
BÓNG CHUYỀN NAM 

1 Nhất 10D 11C 

2 Nhì 12C 12C 

3 Ba 11C 12A 

b. Đánh giá cụ thể: 

- Các vận động viên tham gia đầy đủ, tích cực. Có sự đầu tư về trang phục thi đấu. 

Thi đấu nhiệt tình. 

- Các trận đấu cống hiến cho người xem những trận cầu đẹp mắt, gay cấn và hồi hộp 

đến tận phút cuối. 

- Các cổ động viên tham gia cổ vũ sôi nổi, văn minh và nhiệt tình. Có ý thức giữ gìn 

vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi trong khuôn viên trường. 

- Giải đấu đã huy động được sự đóng góp từ các chi đoàn và kêu gọi được các mạnh 

thường quân tài trợ cho giải đấu. 

- Công tác tổ chức đảm bảo các trận đấu diễn ra đúng giờ và thi đấu đúng theo điều lệ 

của giải. Các trọng tài điều khiển các trận đấu khách quan, công bằng tạo tâm lí yên tâm 

thi đấu cho các cầu thủ. 



 3. Tổ chức ra quân đồng loạt hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh tỉnh Đăk 
Nông năm 2021 

- Nội dung: Tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng phong trào, 

sáng tạo trong xây dựng các ý tưởng, mô hình “Chống rác thải nhựa” và phòng ngừa 

dịch covid-19; tổ chức ra quân phát quang bụi rậm, thu gom, xử lý rác thải gây ô nhiễm 

môi trường, vệ sinh phòng học, các đồ dùng phục vụ cho việc học tập. 

- Hình thức: ĐVTN thực hiện lao động: phát quang bụi rậm, thu gom, xử lý rác thải 

gây ô nhiễm môi trường, vệ sinh phòng học, các đồ dùng phục vụ cho việc học tập; 

chăm sóc công trình thanh niên của chi đoàn. 

- Thời gian: Từ 07h30 đến 09h30 ngày 21/3/2021. 

  

  

Ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh tỉnh Đăk Nông lần thứ I 

- Đánh giá: 



+ Đa số các chi đoàn tiến hành chăm sóc công trình thanh niên đáp ứng tốt nội dung 

yêu cầu phần việc được giao. Tuy nhiên còn một số chi đoàn thực hiện chưa hiệu quả 

(Chưa thực hiện tưới nước, làm sạch cỏ dại...). 

+ Hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh: ĐVTN tham gia đầy đủ, nhiệt tình trong công 

việc và hoàn thành tốt nội dung công việc đã đề ra. 

  Trên đây là đánh giá các hoạt động thi đua, lập thành tích chào mừng kỉ niệm 90 

năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) của đoàn 

trường THPT Hùng Vương.  

 TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG 
 BÍ THƯ 

(Đã kí) 
NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


