TỈNH ĐOÀN BẮC GIANG
BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ BẮC GIANG
***
Số: 702 -CV/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. Bắc Giang, ngày 12 tháng 01 năm 2022

“V/v thay đổi một số nội dung chương trình
Tết ấm cho em-Tìm hiểu Tết cổ truyền Việt Nam”

Kính gửi: BCH liên đội các trường TH, THCS
Căn cứ Phương án số 29-PA/ĐTN ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ
Thành đoàn về việc tổ chức chương trình “Tết ấm cho em”, phát động triển khai
thực hiện Công trình măng non “sóng và máy tính cho em” chào mừng Đại hội
Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến
phức tạp trên địa bàn thành phố Bắc Giang. Ban Thường vụ Thành đoàn thay đổi
một số nội dung của chương trình, cụ thể như sau:
I. Triển khai thực hiện Công trình măng non “Sóng và máy tính cho em”
1. Tổ chức tặng 10 thiết bị hỗ trợ trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó
khăn tại gia đình học sinh từ ngày 12-13/01/2022;
2. Phát động thực hiện Công trình măng non “Sóng và máy tính cho em”
vào ngày 24/01/2022, phấn đấu trong năm 2022 các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trao
tặng 50 thiết bị hỗ trợ học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
II. Chương trình “Tết ấm cho em- Tìm hiểu Tết cổ truyền Việt Nam ”
1. Thời gian: 14h00’ ngày 24/01/2022 (Thứ hai)
2. Địa điểm: Hội trường UBND phường Trần Nguyên Hãn
3. Thành phần:
* Thành phần khách mời
- TT Thành đoàn;
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố;
- TT Đảng ủy-UBND-HĐND phường Trần Nguyên Hãn;
- Lãnh đạo Trường Tiểu học Lê Hồng phong;
- Phóng viên, báo chí: Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh Bắc Giang, Trung
tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Thành phố.
* Thành phần triệu tập:
- Bí thư, Phó Bí thư Đoàn phường Trần Nguyên Hãn;
- Giáo viên TPT Đội các trường THCS Trần Nguyên Hãn, trường TH Lê
Hồng Phong;
- 30 học sinh tiêu biểu của Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (do liên đội lựa
chọn);

- 20 Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà nhân dịp Tết Nguyên Đán
của trường Tiểu học Lê Hồng Phong và trường THCS Trần Nguyên Hãn.
4. Nội dung
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Phát biểu chương trình và phát động thực hiện Công trình măng non “sóng và
máy tính cho em” chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027;
- Phát biểu hưởng ứng thực hiện Công trình măng non “sóng và máy tính cho
em” chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 (TPT trường THCS
Trần Nguyễn Hãn phát biểu);
- Tặng quà tết cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường Tiểu học
Lê Hồng Phong và THCS Trần Nguyên Hãn;
- Chương trình tìm hiểu Tết cổ truyền Việt Nam (giao liên đội trường Tiểu
học Lê Hồng Phong chuẩn bị phần thi rung chuông vàng và phần thi hùng biện );
- Kết thúc chương trình.
5. Tổ chức thực hiện: Thực hiện theo Phương án số 29-PA/ĐTN ngày
28/12/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn.
Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố đề nghị các đơn vị
nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thường trực Thành đoàn;
- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ

Nguyễn Thị Liên

