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Triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội
Cựu chiến binh Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên, Hội Cựu chiến
binh Trường xây dựng Kế hoạch hoạt động của Hội năm 2021như sau:
I. Xây dựng chương trình hoạt động thực hiện Nghị quyết Đại hội IV:
Mục tiêu là “Phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục đổi mới,
nâng cao chất lượng tổ chức và xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, góp phần
cùng chính quyền và các đoàn thể quần chúng thực hiện thắng lợi Nghị quyết
của các cấp ủy Đảng”.
Chương trình 1: Nâng cao hiệu quả tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng,
chính quyền, chế độ Xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu hoạt động
phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối,
chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.
Chương trình 2: Nâng cao hiệu quả tham gia phát triển kinh tế- xã hội,
củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền về
xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến Cựu chiến
binh.
Chương trình 3: Tập hợp, đoàn kết,động viên Cựu chiến binh rèn luyện,
giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, giữ vững và phát huy bản chất, truyền
thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.
Chương trình 4: Tổ chức chăm lo, giúp đỡ Cựu chiến binh nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, làm
giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa, thực hiện tốt chính sách hậu

phương quân đội. Tiếp tục tìm kiếm thông tin, xác minh các liệt sĩ là cán bộ,
sinh viên của Trường.
Chương trình 5: Nâng cao hiệu quả đại diện ý chí, nguyện vọng, bảo vệ
quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của Cựu chiến binh.
Chương trình 6: Nâng cao hiệu quả phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh và các tổ chức Đoàn thể, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước,
chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.
II. Nội dung
Kế hoạch công tác quý I/2021: Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ
quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý
chí tự lực, tự cường cho cán bộ, sinh viên của Trường; tham mưu cho Trường
các hoạt động trọng yếu nhằm phát triển Nhà trường, tham gia hoạt động Kỷ
niệm 81 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; tham gia Kỷ niệm ngày
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3; tham gia hoạt động kỷ niệm ngày
thầy thuốc Việt Nam 27/2; ngày Thể thao Việt Nam 27/3; tiếp tục tìm kiếm và
xác minh hoàn thiện thông tin hồ sơ các liệt sĩ là CB, SV của Trường.
Kế hoạch công tác quý II/2021: Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ
quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý
chí tự lực, tự cường cho cán bộ, sinh viên của Trường; tham mưu cho Trường
các hoạt động trọng yếu nhằm phát triển Nhà trường; Tổ chức các hoạt động
tuyên truyền Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước
30/4/1975-30/4/2021 và ngày Quốc tế lao động 1/5; Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí
Minh 19/5; Cùng Nhà trường chuẩn bị các công việc cho Lễ kỉ niệm 55 năm
thành lập Trường; tiếp tục tìm kiếm và xác minh hoàn thiện thông tin hồ sơ các
liệt sĩ là CB, SV của Trường.
Kế hoạch công tác quý III/2021: Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ
quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý
chí tự lực, tự cường cho cán bộ, sinh viên của Trường; tham mưu cho Trường
các hoạt động trọng yếu nhằm phát triển Nhà trường; Cùng Nhà trường chuẩn bị
các công việc cho Lễ kỉ niệm 55 năm thành lập Trường; tổ chức các hoạt động

Kỷ niệm ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7, thăm hỏi các hội viên và gia đình
chính sách; Giáo dục truyền thống khởi nghĩa cách mạng tháng 8 và ngày Quốc
khánh 2/9; tiếp tục tìm kiếm và xác minh hoàn thiện thông tin hồ sơ các liệt sĩ là
CB, SV của Trường.
Kế hoạch công tác quý IV/2021; Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ
quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý
chí tự lực, tự cường cho cán bộ, sinh viên của Trường; tham mưu cho Trường
các hoạt động trọng yếu nhằm phát triển Nhà trường; Tham gia tổ chức các hoạt
động Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường 31/10; ngày Nhà giáo Việt Nam
20/11; ngày truyền thống Hội CCB 06/12/1989 - 06/12/2021; ngày thành lập
Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngày Hội quốc phòng toàn dân 22/12; Tổ chức
các hoạt động thăm lại chiến trường xưa nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân
đội Nhân dân Việt Nam và ngày Hội quốc phòng toàn dân 22/12 tại tỉnh Điện
Biên – Sơn La; tiếp tục tìm kiếm và xác minh hoàn thiện thông tin hồ sơ các liệt
sĩ là CB, SV của Trường.
Trên đây là kế hoạch hoạt động của Hội CCB Trường năm 2021./.
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