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KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa  

và Phụng dưỡng mẹ VNAH “Huỳnh Thị Bảy” năm học 2018 - 2019 

--- 

Căn cứ Kế hoạch Giáo dục năm học 2018 – 2019 số 94/KH-CVL ngày 11 

tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng trường THPT Châu Văn Liêm; 

Căn cứ Chương trình Công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm học 2018 - 

2019 số 11-CTr/ĐTN ngày 24 tháng 9 năm 2018 của BCH Đoàn trường THPT Châu 

Văn Liêm; 

Ban Thường vụ Đoàn Trường THPT Châu Văn Liêm triển khai kế hoạch Tổ 

chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và Phụng dưỡng mẹ VNAH “Huỳnh Thị Bảy”, 

năm học 2018-2019 với những nội dung, yêu cầu cơ bản sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA: 

1. Mục đích: 

Tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ 

các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về chính sách ưu đãi người có công 

với cách mạng cho cán bộ, giáo viên trẻ, nhất là thế hệ đoàn viên thanh niên học sinh 

trẻ; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực xã hội góp phần thực 

hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về 

công tác chăm sóc người có công với cách mạng. 

2. Yêu cầu: 

Việc tổ chức các hoạt động phải đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, tiết 

kiệm; gắn các hoạt động kỷ niệm với phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ, năm học 

2018 – 2019. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG: 

1. Tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa chính trị của các Ngày Lễ kỷ niêm: Ngày 

Thương binh Liệt sĩ, công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp giải 

phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của xã hội đối 

với người có công với cách mạng. 
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2. Phối hợp với các tổ chức trong nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục 

truyền thống “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. 

3. Tổ chức các hoạt động gặp mặt, biểu dương, thăm tặng quà cho giáo viên là 

thương binh, con liệt sĩ trong đơn vị mình. 

4. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách như: miễn, giảm học phí, 

chế độ ưu tiên cho các học sinh là con thương binh, liệt sĩ, người có công với cách 

mạng. Quan tâm, giúp đỡ các em học sinh thuộc đối tượng này. 

5. Tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ tại địa phương 

như: Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, tham gia hoặc tổ chức dâng hương và thắp nến tri 

ân các anh hùng liệt sĩ; thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có 

công với cách mạng. 

6. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” do Uỷ ban Mặt 

trân Tổ Quốc Việt Nam phát động. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

1. Tiếp tục lập quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm học 2018 – 2019.  

2. Số tiền: 10.000 đồng/ 01 học sinh. 

3. Phụng dưỡng thường xuyên Mẹ VNAH “Huỳnh Thị Bảy” hàng tháng: số 

tiền 500.000 đồng/ tháng. Ngoài ra còn thăm và tặng quà Mẹ các dịp Lễ lớn như 

27/7, Tết Nguyên đán, bệnh,.. số tiền 200.000 đồng/ lần. 

4. Thăm viếng “Tang” gia đình cán bộ, giáo viên trường: 200.000 đồng/ lần. 

5. Chi các hoạt động tổ chức khác như: Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, tham 

gia hoặc tổ chức dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ; thăm hỏi, giúp đỡ 

các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch triển khai đến các chi đoàn trực thuộc, 

xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động. Lập và quản lý thu chi quỹ “Đền ơn đáp 

nghĩa” năm học 2018 – 2019 theo đúng mục đích. 

2. Giao Uỷ ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trường tổ chức các hoạt 

động thăm Mẹ VMHA Huỳnh Thị Bảy hàng tháng. 

3. BCH các chi đoàn trực thuộc triển khai kế hoạch đến tất cả Đoàn viên thanh 

niên, học sinh hiểu và tham gia các hoạt động theo yêu cầu.  
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Lưu ý: Các chi đoàn có thể đóng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm học 2018 – 

2019 theo từng học kỳ hoặc 01 lần. Kinh phí các chi đoàn đóng góp về Văn phòng 

Đoàn qua đồng chí Lê Thị Thuý Hằng – UVBTV, thủ quỹ Đoàn trường. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và 

Phụng dưỡng mẹ VNAH “Huỳnh Thị Bảy”, năm học 2018-2019. Đề nghị BCH các 

chi đoàn trực thuộc triển khai thực hiện theo tinh thần, nội dung của kế hoạch./ . 

 

  

 

Nơi nhận:                                                                    
- BTV Quận Đoàn Ninh Kiều; 

- Phòng CTTT-Sở GDĐT; 

- Đảng ủy, BLĐ nhà trường; 

- Công Đoàn, CTĐ; 

- TTCM, GT; 

- Các chi đoàn; 

- Lưu VP. 
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