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Đức Huệ, ngày 17 tháng 9 năm 2020

HƯỚNG DẪN
Tổ chức Ngày hội công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên
Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học
2020 – 2021.
Căn cứ vào hướng dẫn số 02-HD/HĐĐ ngày 17 tháng 02 năm 2018 Của Hội
đồng Đội huyện Đức Huệ về việc triển khai chương trình rèn luyện Đội viên giai
đoạn 2018-2022.
Hội Đồng Đội Huyện hướng dẫn triển khai tổ chức “Ngày hội công nhận
chuyên hiệu Rèn luyện đội viên” năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Nhằm đổi mới, đa dạng hoá, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Chương
trình Rèn luyện đội viên gắn với việc kiểm tra, công nhận, đánh giá, theo dõi quá
trình Rèn luyện, phấn đấu của mỗi đội viên, thiếu nhi.
Tạo sân chơi lành mạnh để các em đội viên được giao lưu, trao đổi kinh
nghiệm, học hỏi và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong hoạt động Đội và
phong trào thiếu nhi; đồng thời là dịp để công nhận, biểu dương, động viên các em
đội viên, thiếu nhi đã tích cực tham gia hoàn thành tốt các nội dung Chương trình
Rèn luyện đội viên.
Ngày hội “công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên” được tổ chức đồng
loạt tại tất cả các Liên đội; tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong học tập và rèn
luyện; đảm bảo trang trọng, vui chơi, an toàn, tiết kiệm.
II. THỜI GIAN TỔ CHỨC
Ngày hội “công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên” được tổ chức hàng
năm sau khi hoàn thành chương trình rèn luyện Đội viên theo từng hạng.
III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên do Hội đồng
Đội Trung ương ban hành, thống nhất quản lý trong cả nước. Giấy chứng nhận gồm
04 loại:
Hoàn thành Chương trình Dự bị đội viên: cấp cho nhi đồng, thiếu niên lớp
3 sau khi đã rèn luyện và được kiểm tra, công nhận hoàn thành chương trình rèn
luyện đội viên Hạng Dự bị đội viên.
-

Hoàn thành Hạng Măng non: cấp cho đội viên lớp 5 sau khi đã rèn luyện
và được kiểm tra, công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên Hạng
Măng non.
-

Hoàn thành Hạng sẵn sàng: cấp cho đội viên lớp 7 sau khi đã rèn luyện và
được kiểm tra, công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên Hạng sẵn
sàng.
-

Hoàn thành Hạng Trưởng thành: cấp cho đội viên lớp 9 sau khi đã rèn
luyện và được kiểm tra, công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên
Hạng Trưởng thành.
-

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC
1. Nội dung
Ngày hội “ công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên” là một sân chơi có
tính sáng tạo kết hợp việc kiểm tra các chuyên hiệu, công nhận hoàn thành chương
trình rèn luyện theo từng hạng với các hình thức thi, vui chơi, tạo điều cho các em
đội viên, thiếu nhi thể hiện tài năng, năng khiếu, tạo tâm lý phấn khởi thi đua thực
hiện chương trình. Nội dung ngày hội bao gồm hai phần:
- Phần lễ: Gắn với sinh hoạt truyền thống chào mừng kỷ niệm ngày thành
lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/05/1941)
- Phần hội: Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc rèn luyện các nội dung theo từng
tiêu chí; công nhận và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình rèn luyện
theo hạng đối với các em đội viên, nhi đồng.
Tuỳ theo điều kiện thực tế và tình hình triển khai Chương trình Rèn luyện
đội viên tại đơn vị để lựa chọn nội dung các chuyên hiệu tổ chức ngày hội, hình
thức công nhận cho phù hợp, đảm bảo hoàn thành các nội dung theo từng hạng.
2. Hình thức tổ chức
Quá trình thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên là quá trình lâu dài, kết
hợp nhiều nội dung, biện pháp khác nhau. Ngày hội “công nhận chuyên hiệu Rèn
luyện đội viên” là điểm nhấn để ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và hoàn
thành chương trình theo từng hạng rèn luyện của các em đội viên, nhi đồng.
Ngày hội “công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên” được tổ chức với
nhiều hình thức khác nhau. Tuỳ theo nội dung, tính chất của từng chuyên hiệu có
thể lựa chọn các hình thức kiểm tra, đánh giá cho phù hợp như:
- Kiểm tra, đánh giá các nội dung lý thuyết: Thông qua các hình thức hái hoa
dân chủ, rung chuông vàng, đấu trường 100. . .
- Kiểm tra, đánh giá các nội dung thực hành: Thông qua các hình thức hội
trại, liên hoan văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi, đồng diễn...

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp huyện
- Ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện tới Hội Đồng đội các xã, thị trấn
và các liên đội. Các Hội đồng xã, thị trấn và các liên đội triển khai thực hiện tổ
chức đảm bảo các yêu cầu của Hội đồng Đội huyện.
- Phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai thực
hiện ở các cơ sở Đội.
- Tổng kết, giới thiệu nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt để vận dụng
triển khai tốt hơn Ngày hội “công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên” ở các liên
Đội trong các năm học tiếp theo.
2. Hội đồng Đội xã, thị trấn và các Liên đội
- Xây dựng hướng dẫn tổ chức tốt Ngày hội “công nhận chuyên hiệu Rèn
luyện đội viên” ở tất cả liên đội. Gởi file hình ảnh tổ chức hoạt động của Liên đội
về Hội đồng Đội huyện sau khi kết thúc hoạt động.
* Lưu ý: Sổ theo dõi rèn luyện nhi đồng và đội viên, Sổ theo dõi rèn
luyện đội viên, Giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình Dự bị đội viên và
Giấy Chứng nhận hoàn thành Chương trình Rèn luyện đội viên theo từng
hạng do Hội Đồng Đội TW ban hành và thống nhất quản lý trong cả nước.
Trên đây là hướng dẫn tổ Ngày hội “công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội
viên”. Hội Đồng Đội huyện đề nghị Hội Đồng Đội các xã, thị trấn và liên đội triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Hội đồng Đội xã, thị trấn;
- Các Liên đội
- Lưu Vp-H.A
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