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CHƯƠNG TRÌNH 
Công tác toàn khóa của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam  

huyện U Minh Thượng khoá III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 
--------------------------  

 

- Căn cứ Điều lệ Hội và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Liên hiệp thanh 

niên Việt Nam. 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Huyện U 

Minnh Thượng lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024. 

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Huyện U Minh Thượng khóa III, nhiệm kỳ 

2019 – 2024 xây dựng Chương trình công tác toàn khóa như sau: 

 

1. Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Huyện U Minh Thượng lần I 

(tháng 9/2019): 
- Hiệp thương ủy viên thường trực và ủy viên phụ trách kiểm tra Ủy ban 

Hội LHTN huyện. 

 - Đóng góp ý kiến văn kiện Đai hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh 

lần thứ XI, Đại hội toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. 

 2. Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Huyện U Minh Thượng lần 

II (tháng 12/2019): 
- Thông qua Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 

2019, chương trình công tác Hội năm 2020; chương trình công tác Hội quý I 

năm 2019. 

- Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; Chương trình 

công tác kiểm tra, giám sát năm 2020. 

- Cho ý kiến vào Quy chế làm việc của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam 

Huyện khóa III, nhiệm kỳ 2019 – 2024. 

- Cho ý kiến vào Chương trình công tác toàn khóa của Ủy ban Hội LHTN 

Việt Nam huyện, khóa III, nhiệm kỳ 2019 – 2024. 

- Cho ý kiến vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Hội LHTN Việt Nam huyện, khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

3. Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện lần thứ III (tháng 

2/2020): 
- Thông qua Kế hoạch học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Hội LHTN các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

- Thông qua Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện “Tháng thanh niên 

năm” 2020. 

- Kế hoạch khảo sát mô hình kinh tế trong thanh niên. 

- Tham mưu BTV huyện Đoàn xây dựng công trình thanh niên năm 2020. 

- Báo cáo công tác Hội quý I, triển khai phương hướng quý II. 
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 4. Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện, lần thứ IV (tháng 

6/2020): 
 - Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 

2020; phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng cuối năm 

2020. 

- Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

 - Thông qua Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện “Chiến dịch thanh 

niên tình nguyện hè” 2020. 

- Kế hoạch xây dựng các mô hình kinh tế đặc trưng trong thanh niên giai 

đoạn 2020 - 2024. 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 

– 2025. 

 5. Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện, lần thứ V (tháng 

9/2020): 

- Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 9 tháng đầu năm 

2020; phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên quí III năm 2020. 

- Kế hoạch tổ chức phát động và triển khai thực hiện phong trào “Tôi yêu 

Tổ quốc tôi”. 

- Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Hội huyện U Minh 

Thượng giai đoạn 2020 - 2024. 

- Thực hiện công tác rà soát quy hoạch UB Hội huyện đến hết nhiệm kỳ và 

quy hoạch UB Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

6. Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện, lần thứ VI (tháng 

12/2020): 

 - Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020. 

- Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021, phương 

hướng công tác Hội quý I. 

 - Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; Kế hoạch kiểm 

tra, giám sát năm 2021. 

 7. Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện, lần thứ VII (tháng 

2/2021): 

- Thông qua Kế hoạch học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Thông qua Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện “Tháng thanh niên 

năm” 2021. 

- Báo cáo công tác Hội quý I, triển khai phương hướng quý II. 

- Kế hoạch vận động, thành lập tổ chức Hội tại các doanh nghiệp ngoàn 

Nhà nước. 

- Tham mưu BTV huyện Đoàn xây dựng công trình thanh niên năm 2021. 

8. Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện, lần thứ VIII (tháng 

6/2021): 
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 - Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 

2021; phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng cuối năm 

2021. 

- Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2021. 

 - Hoàn thành đề án xây dựng họp tác xã trong thanh niên.  

- Thông qua Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện “Chiến dịch thanh niên 

tình nguyện hè” 2021.  

- Kế hoạch tăng cường xây dựng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết 

tập hợp thanh niên trong các đối tượng thanh niên đặc thù (giai đoạn 2021 - 

2024). 

9. Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện, lần thứ IX (tháng 

9/2021): 

- Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 9 tháng đầu năm 

2020; phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên quí III năm 2021. 

- Thực hiện công tác rà soát quy hoạch UB Hội huyện giai đến hết nhiệm 

kỳ và quy hoạch UB Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

10. Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện, lần thứ X (tháng 

12/2021): 
 - Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021. 

- Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022. 

 - Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; Kế hoạch công 

tác kiểm tra, giám sát năm 2022. 

- Kế hoạch thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm 

kỳ 2022 - 2027. 

- Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN 

Việt Nam các cấp (nhiệm kỳ 2019 - 2024). 

11. Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện, lần thứ XI (tháng 

2/2022) 

- Báo cáo công tác Hội quý I, triển khai phương hướng quý II. 

- Thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

- Thông qua Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện “Tháng thanh niên 

năm” 2022. 

- Sơ kết các chuyện đề nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

- Tham mưu BTV huyện Đoàn xây dựng công trình thanh niên năm 2022. 

12. Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện, lần thứ XII (tháng 

6/2022): 
- Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 

2022; phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng cuối năm 

2022. 

- Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2022. 
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 - Thông qua Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện “Chiến dịch thanh 

niên tình nguyện hè” 2022.  

 13. Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện, lần thứ XIII (tháng 

9/2022): 

- Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 9 tháng đầu năm 

2022; phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên quí III năm 2022. 

- Điều chỉnh quy hoạch UB Hội LHTN Việt Nam huyện giai đoạn 2019 - 

2024 và những năm tiếp theo. 

14. Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện, lần thứ XIV (tháng 

12/2022): 
- Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022. 

- Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023, triển khai 

phương hướng quý I. 

- Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; Chương trình 

công tác kiểm tra, giám sát năm 2023. 

15. Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện, lần thứ XV (tháng 

2/2023): 

- Sơ kết quý I, triển khai phương hướng quý II. 

- Thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại 

hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

- Thông qua Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện “Tháng thanh niên 

năm” 2023. 

- Tham mưu BTV huyện Đoàn xây dựng công trình thanh niên năm 2023. 

16. Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện, lần thứ XV (tháng 

6/2023): 

 - Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 

2023; phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng cuối năm 

2023. 

- Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2023; nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2023 

 - Thông qua Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện “Chiến dịch thanh 

niên tình nguyện hè” 2023.  

17. Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện, lần thứ XV (tháng 

9/2023): 

- Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 9 tháng đầu năm 

2022; phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên quí III năm 2022. 

- Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến 

tới Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 

2029. 

- Điều chỉnh quy hoạch UB Hội LHTN Việt Nam huyện giai đoạn 2024- 

2029 và nhiệm kỳ tiếp theo. 

18. Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện, lần thứ XVI (tháng 

12/2023): 
 - Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023. 
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- Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2024. 

 - Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; Kế hoạch công 

tác kiểm tra, giám sát năm 2024. 

- Thông qua dự thảo các văn bản của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện 

khóa III trình Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện, lần thứ IV. 

19. Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện, lần thứ XVII (tháng 

2/2024): 

- Sơ kết quý I, triển khai phương hướng quý II. 

- Thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại 

hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

- Thông qua Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện “Tháng thanh niên 

năm” 2024. 

- Tổng kết các chuyên đề nhiệm kỳ 2019 – 2024. 

- Tham mưu BTV huyện Đoàn xây dựng công trình thanh niên chào mừng 

Đại hội năm 2024. 

18. Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện, lần thứ XVIII (tháng 

6/2024): 
 - Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 

2024; phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng cuối năm 

2024. 

- Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2024; nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2024. 

 - Thông qua Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện “Chiến dịch thanh 

niên tình nguyện hè” 2024.  

- Thông qua văn kiện của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện khóa III 

trình Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện, lần thứ IV; Đề án nhân sự 

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện, khóa IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

 - Thông qua văn kiện đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện lần thứ IV, 

nhân sự Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện khóa IV (lần cuối). 

 Chương trình công tác toàn khoá của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện 

khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 chỉ xác định những vấn đề cơ bản. Trong quá 

trình chỉ đạo thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế và những vấn đề mới phát 

sinh, Ủy ban Hội sẽ xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 
 
Nơi nhận:             
- TT BTK UBH Tỉnh;                                                                      

- Ban ĐKTHTN Tỉnh Đoàn;  

- Văn phòng UBH tỉnh; 

- TT. Huyện uỷ; UBND Huyện;  

- Ban Thường vụ huyện Đoàn; 

- Các anh, chị Uỷ viên UBH LHTN  

  Việt Nam huyện khóa III 

- Hội LHTN các xã; 

- VP, các bộ phận chuyên môn huyện Đoàn; 

- Lưu: VP UBH; Website huyện. 


