
 

THÔNG BÁO 
V/v tham gia cuộc thi thiết kế các sản phẩm tuyên truyền  

phong trào “Kế hoạch nhỏ” năm học 2019 - 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 255-KH/HĐĐ ngày 21/2/2020 của Hội đồng Đội 

tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền phong trào 

“Kế hoạch nhỏ” năm học 2019 - 2020; căn cứ chương trình công tác Đội và phong 

trào thiếu nhi thành phố Long Khánh năm học 2019 - 2020. Hội đồng Đội thành 

phố đề nghị các Liên đội triển khai, hướng dẫn tham gia cuộc thi với nội dung cụ 

thể như sau: 

1. Tổ chức triển khai, tuyên truyền về cuộc thi đến các em đội viên, học sinh 

thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm lớp, bản tin liên đội, 

Website của đơn vị (nếu có). Tạo điều kiện, hướng dẫn cho học sinh tham gia cuộc 

thi bằng cách thiết kế các sản phẩm trực quan sinh động thích hợp. 

2. Các giáo viên TPT Đội tổ chức phát động, thông báo thể lệ, hướng dẫn 

học sinh tham gia cuộc thi gắn với nội dung tuyên truyền phong trào “Kế hoạch 

nhỏ” đồng thời đăng ký tham gia bằng các mô hình trực quan sinh động đã được 

thực hiện tại đơn vị hoặc thiết kế sản phẩm truyền thông mạng xã hội như phóng 

sự, phim ngắn, MV ca nhạc... 

(Kế hoạch và thể lệ cuộc thi đính kèm) 

3. Đối với phần dự thi dành cho thiếu nhi, đội viên mỗi Liên đội gửi ít nhất 

01 sản phẩm/ đơn vị và đối với phần thi dành cho giáo viên làm TPT Đội mỗi 

cụm thi đua gửi ít nhất 02 sản phẩm dự thi/ cụm thi đua, hạn cuối các Liên đội 

gửi bài dự thi là ngày 12/4/2020. 

4. Mọi thông tin chi tiết, đề nghị các đơn vị liên hệ: Hội đồng Đội thành phố, 

số 01 CMT8, phường Xuân Bình, Tp Long Khánh: Đồng chí Trần Thanh Tùng - 

UVTV - Thành viên Hội đồng Đội thành phố, điện thoại: 02513.877.167. 

 

Hội đồng Đội thành phố kính đề nghị Ban giám hiệu các trường quan tâm 

chỉ đạo thực hiện, đề nghị các đồng chí giáo viên TPT các Liên đội triển khai thực 

hiện theo đúng tiến độ đề ra./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành đoàn; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tp; 

- Các trường TH, THCS; 

- Lưu Vp.  
 

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI THÀNH PHỐ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

BÍ THƯ THÀNH ĐOÀN 

Nguyễn Minh Kiên 

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH 

HĐĐ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH 

*** 
Số: 180-TB/HĐĐ 

Long Khánh, ngày 24 tháng 02 năm 2020 
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