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   TỈNH ĐOÀN KIÊN GIANG    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 BCH ĐOÀN HUYỆN U MINH THƯỢNG 

                               ***   

                   Số: 199-KH/ĐTN       U Minh Thượng, ngày 10 tháng 7 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức hội trại Huấn luyện kỹ năng 

cán bộ Đoàn – Hội huyện U Minh Thượng năm 2020 

-------------------------- 
 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 

2020, Ban Thường vụ (BTV) huyện Đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức Hội trại 

huấn luyện kỹ năng cán bộ Đoàn huyện U Minh Thượng năm 2020, cụ thể như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ 

Đoàn, Hội giỏi về lý luận, thành thạo về kỹ năng, góp phần đẩy mạnh công tác 

đoàn kết tập hợp thanh niên; Đồng thời tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ làm 

công tác Đoàn, Hội được giao lưu, học hỏi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm 

trong công tác thanh niên. 

Công tác triển khai và thực hiện phải đảm bảo nghiêm túc các nội dung, 

yêu cầu của Ban Tổ chức Hội trại; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, 

sát cơ sở; cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị tham gia trại; đảm bảo an 

toàn trong suốt thời gian diễn ra Hội trại. 

II. CHỦ ĐỀ, KHẨU HIỆU, TRẠI CA 

1. Chủ đề: Tuổi trẻ U Minh Thượng bản lĩnh, cống hiến, sáng tạo và phát 

triển. 

2. Khẩu hiệu: Vững nghiệp vụ - Giỏi kỹ năng – Giàu nhiệt huyết. 

3. Trại ca: Lá cờ - Nhạc sĩ Tạ Quang Thắng 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 02 ngày, từ ngày 28 đến 29 tháng 7/2020. 

2. Địa điểm: Nhà văn hóa xã Thạnh Yên A. 

IV. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG 

1. Đối tuợng tham gia: Cán bộ Đoàn, Hội; Đoàn viên thanh niên là cán 

bộ nguồn tại cơ sở có độ tuổi từ 16 đến 35. 

2. Số lượng:  

- 08 tiểu trại gồm:  

- Ban chấp hành Đoàn, Ủy Ban Hội các xã (06 trại) 
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- Khối Đoàn ngành huyện (01 trại), giao Bí thư Đoàn cơ sở Công an 

huyện làm tiểu trại trưởng, Bí thư Chi Đoàn Nông nghiệp làm tiểu trại phó 

- Cụm Đoàn trường THPT (01 trại), giao Bí thư Đoàn trường THPT Vĩnh 

Hòa làm tiểu trại trưởng, Bí thư Đoàn trường THPT U Minh Thượng làm tiểu 

trại phó. 

- Mỗi trại có 12 trại sinh (trong đó có ít nhất 05 nữ).  

V. CÁC HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN 

1. Kỹ năng dựng trại, hoạt động trại. 

- Thời gian:  

+ Thời gian tập huấn: Từ 07 giờ 30 phút – 09 giờ ngày 28/7/2020. 

+ Thời gian thi dựng trại: Từ 09 giờ - 11 giờ 30 phút. 

- Nội dung: (Chỉ dựng lều trại, bảng tên trại, không dựng cổng), thi mô 

hình cổng trại. 

Tập huấn kỹ năng lều trại, nút dây. 

 Sau khi tập huấn các đơn vị thi mô hình cổn trại và tiến hành dựng lều, 

trang trí gồm:  

+ Bảng tên tiểu trại (các đơn vị được chuẩn bị trước). 

+ Dựng 01 lều chữ A 4m x 6m, cọc chính 3m, dây và cọc nhỏ. 

+ Cột và thủ công trại. 

+ Hàng rào bảo vệ tiểu trại. 

+ Trang trí bàn thờ Tổ quốc, hình ảnh, vật lưu niệm (nếu có)… 

+ Thiết kế mô hình cổng trại (các đơn vị được chuẩn bị trước): Mỗi đơn vị 

thiết kế 01 mô hình cổng trại. Vật dụng thiết kế từ: Dây, đũa tre, keo dán, giấy 

thủ công... và các vật dụng khác phù hợp với mô hình (tùy các đơn vị sử dụng). 

Dùng dây nilông, dây chỉ, dây gai hoặc dây dù để cột. Không được dùng dây 

chì, dây điện. Kích thước cổng trại: Tối thiểu chiều ngang = 60 cm, chiều cao 

theo tỷ lệ phù hợp (có thể thiết kế theo dạng hình khối). Cổng trại phải tự đứng 

vững được (không cắm trên mút hoặc bất cứ một loại vật liệu nào khác). 

2. Ngày hội ý tưởng  

- Thời gian: Từ 13 giờ 30 phút – 14 giờ 30 phút ngày 28/7/2020 

- Nội dung: Mỗi trại sinh mang theo smartphone có kết nối mạng tham 

gia đăng ký ý tưởng trực tiếp trên website ytuongsangtao.net 

3. Kỹ năng sinh hoạt tập thể, múa hát động động (theo nội dung của 

Ban huấn luyện). 

Thời gian: Từ 14 giờ 30 phút – 15 giờ 30 phút ngày 28/7/2020 

4. Trò chơi lớn. (Cách thức thực hiện Ban huấn luyện sẽ hướng dẫn sau) 
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- Thời gian: Từ 15 giờ 30 phút đến 17 giờ, ngày 28/7/2020 

- Nội dung: Do hội đồng huấn luyện chuẩn bị. 

5. Sân chơi thanh niên tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị 

quyết Đại hội Đoàn – Hội các cấp, tuyên truyền phòng, chống ma túy, tác 

hại thuốc lá, rượu bia  (có kế hoạch riêng) 

- Thời gian: Bắt đầu vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 28/7/2020 

- Mỗi trại chuẩn bị 01 tiết mục văn nghệ giao lưu (nội dung ca ngợi Đảng, 

Bác Hồ, quê hương, truyền thống cách mạng, tinh thần thanh niên tình 

nguyện…). 

6. Chương trình lửa trại truyền thống. 

- Thời gian: Sau khi sân chơi thanh niên kết thúc 

- Nội dung: Sinh hoạt lửa trại, sinh hoạt các trò chơi tập thể, múa hát 

cộng đồng, thi hóa trang. 

7. Tập huấn chuyên đề thanh niên khởi nghiệp và tư vấn giới thiệu 

việc làm cho thanh niên 

- Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút – 10 giờ ngày 29/7/2020 

- Nội dung:  

+ Tập huấn trang bị kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên. Các đơn vị tổng 

hợp thông tin nhu cầu khởi nghiệp của thanh niên gửi về huyện đoàn trước ngày 

15/7/2020 để gửi các chuyên gia tư vấn. 

+ Tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên. 

8. Tổng kết, khen thưởng 

Thời gian: Từ 10 giờ - 11 giờ ngày 29/7/2020 

VI. VỀ KINH PHÍ 

1. Cấp huyện: 

 Kinh phí tô chức các hoạt động chung và các hoạt động mang tính tập 

thể. Kinh phí mời giảng viên và một số nội dung có liên quan đến công tác tổ 

chức Hội trại. 

Biên soạn và phát hành đề thi, chấm thi, cấp giấy chứng nhận và đề xuất 

khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quá trình huấn luyện. 

2. Đơn vị tham gia trại: 

- Kinh phí đi lại, tiền ăn, uống và hỗ trợ đảm bảo sinh hoạt trong thời gian 

huấn luyện cho trại sinh. Kinh phí làm trại, trang bị các vật dụng cần thiết sinh 

hoạt tại trại…  

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp huyện 
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- Xin chủ trương cấp ủy, ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định liên 

quan tổ chức hội trại đến các đơn vị tham gia. 

- Bố trí sơ đồ trại, tổ chức bóc thăm vị trí, tên các tiểu trại. 

- Chuẩn bị dựng cổng trại chính, trại chỉ huy. 

- Chuẩn bị, bố trí đảm bảo các điều kiện hậu cần, sinh hoạt, an ninh trật tự 

trong suốt quá trình diễn ra hội trại. 

- Cung cấp thẻ trại sinh. 

2. Các đơn vị tham gia 

Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tham gia hội trại cụ thể như sau: 

- Gửi danh sách trại sinh (theo mẫu), ảnh trại sinh (3x4), đăng ký bảng tên 

trại về Ban tổ chức trước ngày 18/7/2020. 

- Mỗi đơn vị chuẩn bị 01 tiết văn nghệ.  

- Trại sinh phải tìm hiểu rõ về thời tiết, địa hình để mang theo những đồ 

dùng cả nhân phù hợp: đèn pin, thuốc chống muỗi, võng hoặc ghế xếp, chăn 

màn, giày vải, dây dù, dao-kéo, bút-vở-giấy, áo mưa và các đồ dùng cá nhân… 

- Trang phục trại sinh: Khi tham gia chương trình chung, trại sinh phải 

mặc áo Thanh niên Việt Nam hoặc áo Hội LHTN, quần sẫm màu, đi giầy hoặc 

dép có quai hậu, những hoạt động không mang tính tập trung thì mặc trang phục 

tự do nhưng phải đảm bảo lịch sự và đeo thẻ trại sinh. 

Vì tính chất quan trong của công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ và xây 

dựng tổ chức Đoàn - Hội, Ban Thường vụ huyện Đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn 

trực thuộc báo cáo xin ý kiến cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị để tổ chức Đoàn đại 

biểu của đơn vị mình tham gia Hội trại tích cực, góp phần thành công chung của 

Hội trại.  
 

Nơi nhận:         TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN 
- TT tỉnh Đoàn;                              BÍ THƯ 
- Ban ĐKTHTN tỉnh Đoàn; 

- TT huyện ủy; 

- BDV huyện ủy; 

- Các đơn vị tham gia hội trại; 

- Lưu VP.                                                                                           

             Tô Yến Vi 


