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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 64 năm 

 ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2020) 

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

Căn cứ Kế hoạch số 10-KH/UBH, ngày 128/9/2020 của Ủy ban Hội LHTN 

Việt Nam tỉnh Kiên Giang về việc “Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 64 năm ngày 

truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2020)”. 

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020, Ủy 

ban Hội LHTN Việt Nam huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 64 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2020) 

với những nội dung, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên và xã hội về truyền thống 

của Thanh niên 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 Thanh niên Việt 

Nam và Hội LHTN Việt Nam, giáo dục hội viên thanh niên ý thức phấn đấu vươn 

lên, lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước, nêu cao tinh thần xung kích tình 

nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.  

2. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, đẩy mạnh triển khai phong trào “Tôi 

yêu Tổ quốc tôi”, củng cố hệ thống tổ chức Hội tại cơ sở, nâng cao năng lực đội 

ngũ cán bộ Hội. 

3. Các hoạt động cần đảm bảo thiết thực, hiệu quả đảm bảo thu hút được đông 

đảo hội viên, thanh niên tham gia và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. 

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC 

Các cơ sở Hội trực thuộc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm 

ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam tập trung trong khoảng thời gian từ 

01/10/2020 – 15/10/2020, với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; hoạt động cao điểm 

được tổ chức từ ngày 07/10/2020 - 15/10/2020. 

III. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC 

Các hoạt động gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN 

Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

1. Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội 

- 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: Sửa chữa các công trình thanh niên, cầu, lộ giao thông nông thôn, trồng cây 

xanh, các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường… 
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- Tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tổ chức 

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. 

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

sóc sức khỏe: Phối hợp tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho nhân 

dân; tuyên truyền và hỗ trợ người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid -19. 

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ Thanh thiếu niên yếu thế: Tư vấn, giới thiệu, tạo 

việc làm cho thanh niên thất nghiệp; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ dành cho Thanh thiếu niên yếu thế. 

- Tổ chức rộng rãi, đa dạng các hoạt động tuyên truyền về trật tự an toàn giao 

thông: Tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm, không uống bia, rượu khi tham gia giao 

thông; vận động thanh niên tự giác nâng cao hiểu biết, có thái độ ứng xử và hành 

vi văn hoá khi tham gia giao thông. Duy trì và đẩy mạnh hoạt động của các đội 

thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích phản ứng nhanh tham gia đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông; xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”... 

2. Công tác xây dựng tổ chức Hội 

Củng cố, nâng chất các đội hình tập hợp thanh niên hiện có, các mô hình kinh tế, 

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

niên; tổ chức thành lập mới các đội hình nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của thanh 

niên. 

3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Hội LHTN 

Việt Nam 

Do tình hình dịch Covid – 19, Ủy ban Hội các xã, trường tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, lựa chọn các nội 

dung phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương: 

- Tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tạo không khí sôi nổi trong hội 

viên, thanh niên chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt 

Nam. 

- 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 phích, 

khẩu hiệu tuyên truyền, chương trình phát thanh, bản tin thanh niên, sinh hoạt chi 

hội, các CLB, tổ, đội, nhóm... 

- 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 cho hội 

viên xem phóng sự giới thiệu về tổ chức Hội LHTN Việt Nam. 

- Tổ chức các buổi tọa đàm, 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 hội diễn, liên hoan văn nghệ, giao lưu kết nghĩa giữa thanh niên các 

địa phương và thanh niên trong lực lượng vũ trang. 
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- Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại Hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên 

Giang lần thứ XI và tiến tới Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 

2025. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban Hội huyện 

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ sở Hội triển khai thực hiện tốt các hoạt 

động chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. 

- Giao bộ phận Đoàn kết tập hợp thanh niên tham mưu, kiểm tra, đôn đốc các 

đơn vị triển khai thực hiện các nội dung liên quan và tổng hợp báo cáo kết quả hoạt 

động cho Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh. 

2. Ủy ban Hội các xã, trường 

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

niệm 64 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam phù hợp với điều kiện thực 

tế của địa phương, đơn vị. 

- Tổng hợp báo cáo các hoạt động về Ủy ban Hội huyện trước ngày 

15/10/2020. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày 

truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2020); Ủy ban Hội huyện 

đề nghị Ủy ban Hội các xã, trường triển khai thực hiện đảm bảo các yêu cầu trong 

kế hoạch./. 
 

 

Nơi nhận 
- Ban Thư ký UBH tỉnh; 

- Thành viên UBH huyện; 

- Ủy ban Hội LHTN các xã, trường; 

- Lưu VP. 

 

 

 

 

 

 

 


