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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Chương trình “Hành trình của niềm tin” năm 2022 

----------- 

 

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 

2022, Chương trình phối hợp số 70-CTPH/UBH-TGSC-CAT ngày 31/12/2021 

giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh và Trại giam Sông Cái về xây 

dựng chương trình phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và 

giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2021 – 2025. 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình 

“Hành trình của niềm tin” năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:  

1. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn-Hội, các tổ chức 

thành viên của Hội LHTN Việt Nam và của Đoàn thanh niên cùng quan tâm 

chia sẻ, hỗ trợ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên, tạo điều kiện cho họ tái hòa 

nhập cộng đồng. 

2. Huy động các nguồn lực của thanh niên và xã hội tham gia tích cực vào 

công tác tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ thanh thiếu niên chậm tiến trở nên tiến 

bộ, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội. 

3. Chương trình được tổ chức thiết thực, an toàn; công tác tổ chức đảm 

bảo đúng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: 

- Thời gian: Vào lúc 09h30, ngày 09/11/2022. 

- Địa điểm: Hội trường Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Thuận (xã Lợi 

Hải, huyện Thuận Bắc). 

III. CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

2. Phát biểu của thường trực Tỉnh Đoàn. 

3. Gặp mặt, động viên và tặng quà cho phạm nhân trong độ tuổi thanh 

niên có cải tạo tốt. 

4. Kết thúc chương trình 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Trích từ nguồn kinh phí hoạt động của 

Tỉnh Đoàn được UBND tỉnh cấp năm 2022 và nguồn vận động (nếu có). 



  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

1. Tỉnh Đoàn phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo bộ phận tham mưu xét 

chọn phạm nhân trong độ tuổi thanh niên đang chấp hành án tại Trại tạm giam 

Công an tỉnh tích cực lao động, cải tạo tiến bộ. 

2. Giao Ban Xây dựng tổ chức Đoàn- Hội Tỉnh Đoàn tham mưu các nội 

dung của kế hoạch; đề xuất cơ sở vật chất để tổ chức chương trình. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chương trình “Hành trình của niềm tin” 

năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo TWĐ; 

- Công an tỉnh; 

- TT. Tỉnh Đoàn;  

- Phòng PC10- Công an tỉnh; 

- Các phòng, ban Tỉnh Đoàn. 

- Lưu VT; kế toán(T.N). 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

Lưu Xuân Vũ 
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