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KẾ HOẠCH  

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “TUẦN LỄ ĐOÀN VIÊN” 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 

1. Mục đích  

- Nhằm triển khai đợt hoạt động thi đua chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022), chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh trường đại học Tài chính – Marketing lần thứ XII, tiến tới đại 

hội Đoàn cấp trên. 

- Nhằm nâng cao niềm tự hào và niềm yêu thích khi khoác trên mình màu áo của 

tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tập thể Đoàn viên, cán bộ 

Đoàn Hội UFM. 

- Nhằm tạo hình ảnh cán bộ Đoàn UFM “Năng động – Sáng tạo – Khác biệt – 

Hiệu quả”. Góp phần xây dựng phong cách cán bộ Đoàn UFM 

2. Yêu cầu: 

- Hoạt động cần được triển khai rộng khắp đến các cấp bộ đoàn, đoàn viên. 

- Hoạt động cần đảm bảo tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

1. Tên gọi: “Tuần lễ Đoàn viên” 

2. Đối tượng tham gia: Toàn thể đoàn viên, cán bộ Đoàn đang học tập tại trường. 

3. Hình thức thực hiện: 

- Cán bộ Đoàn, Đoàn viên UFM tham gia hoạt động bằng cách: 

+ Vào Thứ hai các bạn Đoàn viên, Cán bộ Đoàn thực hiện trang phục áo Đoàn 

Thanh niên khi đến trường. 

+ Vào các ngày còn lại trong tuần (22– 26/03/2022), các bạn Đoàn viên, Cán bộ 

Đoàn thực hiện việc mang Huy hiệu Đoàn khi đến trường. 

4. Thời gian thực hiện: từ ngày 21/3 đến 27/3 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với đoàn trường: 



- Thành lập Ban tổ chức gồm các đồng chí: 

+ Nguyễn Tiến Khôi – Phó Bí thư Đoàn trường – Trưởng ban 

+ Nguyễn Minh Thúy – UV BCH Đoàn trường – Thành viên 

+ Đỗ Quốc Toàn – UV BCH Đoàn trường – Thành viên 

- Nhiệm vụ Ban tổ chức: 

+ Xây dựng kế hoạch, tổ chức truyền thông. 

+ Xây dựng kế hoạch tuyên truyền. 

+ Triển khai kế hoạch đến các cấp bộ Đoàn. 

2. Đối với Đoàn cơ sở, Chi đoàn: 

- Truyền thông, triển khai đến tất cả các bạn cán bộ Đoàn , Đoàn viên để cùng nắm 

bắt và thực hiện đồng bộ. Nâng cao niềm tự hào và niềm yêu thích khi khoác trên 

mình màu áo của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và ý nghĩa của 

việc mang huy hiệu Đoàn 

- Giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về truyền thống của tổ chức mình đang tham 

gia. 

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để tất cả các bạn sinh viên, cán bộ Đoàn, Đoàn viên 

cùng thực hiện.  

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: 

- Từ 14/3/2022 đến 18/3/2022: Dự thảo kế hoạch. 

- Ngày 18/3/2022: Triển khai kế hoạch. 

- Ngày 21/3/2022 đến 27/3/2022: Thực hiện “Tuần lễ Đoàn viên” 
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