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CHƯƠNG TRÌNH 

Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi toàn thành lần VI năm 2022 

Chủ đề “Xung kích tiến bước dưới cờ Đoàn” 

 (đính kèm Kế hoạch số 380 – KH/TĐTN-BTC.KT ngày 12 tháng 5 năm 2022 

của Ban Thường vụ Thành Đoàn) 

------- 
 

*Ngày 27/5/2022 (thứ Sáu): Trang phục áo Thanh niên Việt Nam 

 

Thời gian Nội dung 

18g00 – 19g00 Đón tiếp các đoàn đại biểu tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng 

Bố trí khu vực nghỉ ngơi các đoàn  

19g00 – 19g45 Dâng hoa Anh hùng Lý Tự Trọng 

Khai mạc chương trình Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi thành 

phố Hồ Chí Minh lần thứ VI năm 2022 

19g45 – 21g00 Hoạt động 1: Khát vọng Tuổi trẻ: 4 nhóm tiểu trại tham gia tọa 

đàm góp ý Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo các 

tiểu trại (40 người) tại các khu vực Trường Đoàn  

21g00 Tập trung toàn đoàn, thông tin lịch trình Liên hoan. 

Ăn tối - Nghỉ đêm tại Trường Đoàn 

 

* Ngày 28/5/2022 (thứ Bảy): Trang phục áo Liên hoan 

 

Thời gian Nội dung 

05g00 – 06g00 Báo thức. Ăn sáng 

06g00 – 07g00 Hoạt động 2: Hành trình Thành phố văn minh: 

Di chuyển bằng buýt đường sông từ bến Linh Đông về đằng Bạch 

Đằng 

07g00 – 07g30  Di chuyển về Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 

07g30 - 08g30 Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tuyên dương Bí thư Chi 

đoàn giỏi năm 2022 tạiBảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ 

Chí Minh  

- Lễ dâng hoa 

- Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu 

- Báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh 

- Tuyên dương Bí thư Chi đoàn giỏi tiêu biểu  

- Đại biểu phát biểu 

- Chụp hình lưu niệm toàn đoàn  
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Thời gian Nội dung 

08g30 – 09g30 Tham quan, nghe thuyết minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh 

Thành phố Hồ Chí Minh  

09g30 – 11g30 Di chuyển bằng xe 45 chỗ về Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh 

thiếu nhi Thành phố.  

11g30 – 13g30 Ăn trưa. Sinh hoạt tự do 

13g30 – 16g00 Hoạt động 3: Bản lĩnh Người cộng sản Trẻ: Sinh hoạt cụm trại sinh 

theo khu vực tại các Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi 

thành phố 

- Khu vực ĐBDC: Chủ đề “Giải pháp tổ chức tập hợp đoàn viên thanh 

niên khu vực chung cư” 

- Khu vực CNLĐ: Chủ đề “Giải pháp tổ chức tập hợp đoàn viên thanh 

niên lao động theo ca kíp” 

- Khu vực Trường học: Chủ đề “Giải pháp tổ chức tập hợp đoàn viên 

thanh niên học tập theo tín chỉ” 

Sau khi thảo luận thống nhất, các nhóm trại sinh trình bày, các cụm 

còn lại phản biện tại sân chính 

16g00 – 17g00  Sinh hoạt tập thể các tiểu trại, tham gia trò chơi vận động 

17g00 – 18g30 Ăn chiều. Sinh hoạt tiểu trại 

- Thực hiện báo tường sáng tạo giới thiệu về tiểu trại 

- Thực hiện truyền thông về tiểu trại. 

- Tập tiết mục dân vũ giới thiệu tiểu trại; thời trang sáng tạo 

18g30 – 21g00 Hoạt động 4: Sinh hoạt lửa trại chủ đề “Tự hào Tuổi trẻ thành 

phố Bác Hồ” 

21g00 Ăn tối. Nghỉ đêm  

 

* Ngày 29/5/2022 (Chủ nhật) Trang phục Áo Thanh niên Việt Nam 
 

Thời gian Nội dung 

05g00 – 06g00 Báo thức. Tập thể dục buổi sáng 

06g00 – 07g00 Ăn sáng 

07g00 – 09g30 Di chuyển đến nghĩa trang Rừng Sát.  

Dâng hương nghĩa trang Rừng Sát 

Hoạt động 5: Vì đàn em thân yêu Sinh hoạt cụm tiểu trại thăm và 

tặng quà cho các liên đội Tiểu học, THCS khó khăn từ tham gia của 

các đơn vị, trại sinh 

- Tổ chức sân chơi 

- Dự kiến Tặng 50 suất học bổng, mỗi suất 1.000.000đ tại 4 trường 

Tiểu học và THCS  
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Thời gian Nội dung 

09g30 – 10g00 Di chuyển về Trung tâm, vệ sinh cá nhân 

10g00 – 11g00 Tổng kết Liên hoan 

11g00 – 12g30 Ăn trưa.  

12g30 – 15g00 Di chuyển về Trường Đoàn kết thúc Liên hoan 

 


