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THÔNG BÁO 
V/v giới thiệu biểu trưng của Chương trình Rèn luyện đội viên 

Đội TNTP Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh 

Giai đoạn 2020 - 2022 

--------- 

 

 Căn cứ Hướng dẫn số 17-HD/HĐĐ ngày 19/5/2020 của Hội đồng Đội 

Thành phố về Chương trình Rèn luyện Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh Thành 

phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2022, Hội đồng Đội Thành phố giới thiệu 

biểu trưng của Chương trình Rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh Thành 

phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2022, cụ thể: 

 

 1. Biểu trưng Chương trình Dự bị đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh 

giai đoạn 2020 - 2022: 

 
 

 2. Biểu trưng Chương trình Rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí 

Minh giai đoạn 2020 - 2022: 
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3. Biểu trưng các chuyên hiệu Rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh 

giai đoạn 2020 - 2022: 

 3.1. Chuyên hiệu “Yêu Tổ quốc - Kính yêu Bác Hồ”: 

 

 
 

 3.2. Chuyên hiệu “Học tập tốt - Rèn luyện chăm”: 

 

 
 

 3.3. Chuyên hiệu “Vòng tay bè bạn”: 
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 3.4. Chuyên  hiệu “Môi trường sạch - Thiên nhiên xanh”: 

 

 
 

 3.5. Chuyên hiệu “Học Nghi thức - Rèn kỹ năng”: 

 

 
 

 * Quy định về thông số màu sắc chính: 

 
  

* Về ý nghĩa của các biểu trưng:  

 - Biểu trưng lấy ý tưởng từ việc nhân cách hóa hình tượng măng non 

trong biểu trưng của Đội TNTP Hồ Chí Minh, măng non với phần thân thẳng 

tắp, vươn mình cao lớn, màu của măng non chuyển dần từ xanh nhạt sang xanh 

đậm hơn thể hiện sự trưởng thành qua thời gian với việc học tập và rèn luyện 

theo những nội dung được định hướng trong Chương trình Rèn luyện đội viên 

Đội TNTP Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh. 

 - Hình tròn và màu sắc của biểu trưng được thiết kế tương đồng với biểu 

trưng của Đội TNTP Hồ Chí Minh nhằm giúp đội viên, thiếu niên, nhi đồng dễ 

ghi nhớ. 

 - Toàn bộ biểu trưng thể hiện tính tự quản, siêng năng, chủ động sáng tạo 

trong học tập và rèn luyện, phấn đấu rèn luyện là con ngoan, trò giỏi, đội viên 
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t6t, 
"h6., 

ngoan B5c H6 g6p phan x6y dpg t6 chric DQi vtng manh vd Thdnh

pfrO UO Chi Minh vdn minh, hiQn d4i, nghia tinh'

Bi6u tnmg s6 dugc <l6ng fii @p tin chinh thric tr6n trnng-tin diQn tu Thenh

Dodn vir trang *a"g xd h6i cria Thanh Dodn, t6 chric Epi Thdnh ph6.

Hoi d6ng Eoi Thdnh pho oe nghi c6c dcm vi sg nghiQp Thenh Eodn, Hoi

d6ng ;fi ;t; "q"a", 
huyQn, Thinh ptto rn1D.".- sir d*ng hiQu qua 9"."q "ie?

tri6n khai chucrng trinh-Rdn l,yQn aoi ,io, Doi TNTP H6 Chi Minh Thdnh ph6

H6 Chi Minh giaidopn 2O2O - 2022 theo nQi dung th6ng b5o.

Noi nhfn:
- Thdnh Dodn: TT, HDDTP;
- Ban Thii5u nhi Thinh Dodn;

- Nhe Thii5u nhi thanh Ph5, 86o Khln

Quang D6, Trucmg Doan Li Tg Trqng;

- Qudn, HuyQn, Thdnh Ph6 Thfi Dftc:

BTV Doan, TT HDD;
- Luu(VT-LT).

Jl

TL. IIOI UONC EQI TIIANTI PH6-- 
-ffinvANPHoNG

n NghiQp
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