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 HỘI LHTN VIỆT NAM 

UB HỘI TỈNH NINH THUẬN 

* * * 

Số:            -KH/UBH 

 

  

         Ninh Thuận, ngày    tháng    năm 2022 

 

 

 

KẾ HOẠCH 
 Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 66 năm 

 ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam  

(15/10/1956 – 15/10/2022) 
------------------ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 61-KH/TWH ngày 16/8/2022 của Trung ương Hội 

Liên hiệp Thanh niên Việt Nam về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày 

truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2022). Ban Thư ký Ủy 

ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào 

mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 

15/10/2022), cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên và xã hội về truyền 

thống của thanh niên Việt Nam và Hội LHTN Việt Nam thông qua các hoạt 

động giúp hội viên, thanh niên tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ 

vang của Hội LHTN Việt Nam, giáo dục hội viên, thanh niên ý thức phấn đấu 

vươn lên lập thân, lập nghiệp, khát vọng cống hiến xây dựng đất nước, nêu cao 

tinh thần xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. 

- Đẩy mạnh triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ Quốc tôi” của Hội LHTN 

Việt Nam gắn với chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội 

đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII, Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; củng cố hệ thống tổ 

chức Hội tại cơ sở, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội và mở rộng mặt trận 

đoàn kết tập hợp thanh niên. 

- Động viên, cổ vũ và tuyên dương đội ngũ cán bộ Hội tiêu biểu; tôn vinh, 

khen thưởng những thanh niên tiêu biểu, có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, có nhiều 

đóng góp, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội. 

- Các hoạt động chào mừng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh 

hình thức; động viên, khích lệ, thu hút được đông đảo hội viên, thanh niên tham 

gia và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống 66 năm 

của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (từ tháng 8 đến tháng 10/2022) 

- Tuyên truyền cho hội viên, thanh niên về truyền thống, phong trào thanh 

niên và Hội LHTN Việt Nam thông qua tuần sinh hoạt truyền thống, trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống bảng tin, băng rôn, panô, áp 
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phích, khẩu hiệu tuyên truyền, chương trình phát thanh, bản tin thanh niên, sinh 

hoạt chi hội... 

- Tổ chức cho hội viên, thanh niên tìm hiểu, nghiên cứu bài Huấn thị của 

Bác Hồ tại Đại hội thành lập Hội LHTN Việt Nam ngày 15/10/1956.  

- Tổ chức các diễn dàn, gặp mặt nhân chứng lịch sử, hoạt động về nguồn, 

các buổi giao lưu giữa thanh niên với các cá nhân tiêu biểu; tổ chức các hoạt 

động đền ơn, đáp nghĩa; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tại các 

địa phương có di tích lịch sử, các địa danh, di tích lịch sử cách mạng; vận động 

cán bộ, hội viên các thời kỳ hiến tặng tài liệu, hiện vật của Hội để trưng bày, 

triển lãm.  

2. Tổ chức kỷ niệm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ngày hội thanh 

niên với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. 

- Tổ chức hội diễn, liên hoan văn nghệ, hội thi kỹ năng thanh niên, giao 

lưu thể dục thể thao, trại huấn luyện, giao lưu kết nghĩa giữa thanh niên các địa 

phương và thanh niên trong lực lượng vũ trang.  

- Tổ chức chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” chặng 6 và 

“Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”.  

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống 

Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2022). 

3. Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày 

truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2022); mở rộng mặt 

trận đoàn kết tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Hội. 

- Củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động các chi hội, câu lạc 

bộ, đội, nhóm sở thích đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, thanh niên. 

Tổ chức kết nạp hội viên mang tên “Lớp hội viên 66 năm”. 

- Tổ chức và huy động thanh niên đảm nhận thực hiện các công trình, 

phần việc thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa 

phương, đơn vị như: Xây dựng, sửa chữa nhà Nhân ái, phòng học điểm lẻ ở 

vùng sâu, vùng xa, nhà sinh hoạt cộng đồng, điểm tuyên truyền phổ biến 

internet, điểm đọc sách cộng đồng dân cư… 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân về bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch 

bệnh khác; phối hợp tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho Nhân 

dân; vận động thanh niên hiến máu tình nguyện, hiến máu nhân đạo và cung cấp 

máu cho những trường hợp cấp cứu khẩn cấp thông qua Câu lạc bộ ngân hàng 

máu sống tại đơn vị. 

- Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn: Thăm 

hỏi, giúp đỡ và tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với 

cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng,… 

III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CẤP TỈNH 
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1. Phối hợp tổ chức Chương trình “Triệu túi an sinh” tặng quà hộ gia đình 

chính sách, gia đình, học sinh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại xã 

Phước Kháng, huyện Thuận Bắc (tháng 8/2022). 

2. Phối hợp với Cty TNHH Kim Song Mã tổ chức lớp tập huấn kiến thức 

cơ bản về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn năm 2022 cho hội viên, 

thanh niên, sinh viên. (Dự kiến tháng 10, có kế hoạch riêng). 

3. Phát động tổ chức chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” 

chặng 6, chặng 7 và chặng 8 do Trung ương Hội triển khai. 

4. Phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi 

(Dự kiến vào đầu tháng 10/2022, có kế hoạch riêng). 

5. Tổ chức giải bóng đá cán bộ Đoàn - Hội lần thứ VI năm 2022 chào 

mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 

15/10/2022). 

6. Phối hợp Tổ chức Liên hoan các Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng 

chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ 

VII, hướng đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 và kỷ 

niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. 

7. Phối hợp tổ chức Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, 

giai đoạn 2020 – 2022. 

8. Tham gia Trại Huấn luyện cấp I Trung ương Hội LHTN Việt Nam – 

Trại Nguyễn Chí Thanh lần thứ XXII khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên 

năm 2022 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam triển khai. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh:  

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và đôn đốc các cơ sở Hội và tổ chức Hội 

thành viên việc triển khai thực hiện tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 66 

năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. 

- Đăng tải đề cương tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày 

truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2022) trên Cổng thông 

tin điện tử Tỉnh Đoàn Ninh Thuận (https://ninhthuan.dcs.vn//tinhdoan), trang 

thông tin điện tử Tỉnh Đoàn, Trang Fanpage Tuổi trẻ Ninh Thuận, Hội LHTN 

Việt Nam tỉnh. 

- Giao Ban Xây dựng tổ chức Đoàn - Hội Tỉnh Đoàn là bộ phận Thường 

trực tham mưu, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, phòng, ban triển khai thực hiện các 

nội dung liên quan và tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động cho Thường trực Uỷ 

ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh. 

2. Đối với Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các huyện, thành phố: 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ 

niệm 66 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam phù hợp với điều kiện 

thực tế của địa phương, đơn vị. 



 4  

- Báo cáo kết triển khai thực hiện về Ủy ban Hội tỉnh qua Ban Xây dựng 

tổ chức Đoàn – Hội Tỉnh Đoàn, email:bandoankettinhdoan@gmail.com, trước 

ngày 20/10/2022. 

3. Đối với tổ chức Hội thành viên: 

3.1. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh: Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 

các hoạt động chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt 

Nam (15/10/1956 – 15/10/2022); tổ chức gặp mặt, kỷ niệm Ngày Doanh nhân 

Việt Nam (13/10) năm 2022. 

3.2. Hội Thầy Thuốc trẻ tỉnh: Xây dựng kế hoạch, vận động nguồn lực 

y, bác sỹ, cơ số thuốc, quà tặng tiếp tục triển khai Hành trình “Thầy thuốc trẻ 

làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 – Chăm sóc sức 

khỏe hậu COVID-19”; tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn 

phí cho các cô, chú người cao tuổi nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 

(01/10) và hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”. 

3.3. Câu lạc bộ Bơi lội tỉnh: Xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình 

Phao Cứu sinh, tạp huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu nhi 

trên địa bàn tỉnh năm 2022 chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Hội 

LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2022). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 66 năm 

ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2022) của Ban Thư 

ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh./. 
 

 

 

 

 

Nơi nhận:      
- VP TW Hội LHTN Việt Nam; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;  

- VP Tỉnh ủy;               (b/c) 

- TT Tỉnh Đoàn, TT UB Hội tỉnh; 

- Ủy ban Hội các huyện, thành phố; 

- Hội Doanh nhân, Hội TTT,                 

CLB Bơi lội tỉnh;                                    (t/h) 

- Ban Thư ký UBH tỉnh; 

- Lưu: VT, Ban XDTCĐH. (Nguyên)          

TM. UB HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH 

CHỦ TỊCH  

 

 

 
 

Huỳnh Hữu Phúc 
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