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KE HOA( 
To chre cáe hopt dong ký niÇm 66 nám 

Ngày truyên thông lÙi Liên hiÇfp Thanh niên ViÇt Nam 
(15/10/1956- 15/10/2022) 

Can cu Ke hogch só 31-KIUBI, ngày 30 tháng 8 nám 2022 cça Ban thu 
ky Uy ban HÙi LHTN tinh vê viÇc tó chuc các hoat dông ký niÇm 66 n�m ngày 
truyén thong HÙi Liên hiÇp Thanh niên ViÇt Nam (15/10/1956- 15/10/2022). 

Thuc hiÇn Chuong trinh công tác HÙi và phong trào thanh niên nám 2022 
Chào ming thành công D¡i hÙi Doàn TNCS Hô Chi Minh tinh Kiên Giang lan 
thu XI huong tói Dai hÙi d¡i biu toàn quóc Doàn TNCS Ho Chí Minh làn thú 
XII, nhiÇnm ky 2022-2027. Uy ban HÙi LHTN ViÇt Nam huyÇn ban hành kê 
hoach to chúc các ho¡t dÙng ký niÇm 66 n�m ngày truyên thông HÙi Lien hiÇp 
Thanh niên ViÇt Nam (15/10/1956 - 15/10/2022), cy thê nhu sau: 

I. MrC DÍCH, Y�U CÀU 

Tuyên truyên sâu rÙng trong hÙi viên, thanh niên và x� hÙi vë truyèn 
thông cua Thanh niên ViÇt Nam và HÙi Liên hiÇp Thanh niên ViÇt Nam; thông 
qua các hoat dÙng giúp hÙi viên, thanh niên tu hào vê lËch su, truyên thông cách 

mang v� vang cça Thanh niên ViÇt Nam và HÙi Liên hiÇp Thanh niên ViÇt 

Nam, giáo dåc hÙi viên thanh niên ý thée phân �âu vuon lên, lp thân, lp 
nghiÇp, xây durng �ât nuóc, nêu cao tinh thân xung kich tinh nguyÇn vi an sinh 
xâ hÙi, vì cuÙc sông cong dông. 

Thong qua các ho¡t �Ùng ký niÇm, dây m¡nh triên khai hiÇu quà phong trào "Tói yêu Tó quóc tói" cça HÙi Liên hiÇp Thanh niên ViÇt Nam g�n vÛi 
chào mung thành công �ai hÙi �oàn các câp huóng tói �¡i hÙi dai biêu toàn 
quoc Doàn TNCS Hô Chí Minh lân thé XI; cùng cô hÇ thông tô chéc HÙi t¡i co 
so, nâng cao n�ng lyc dÙi ngk cán bÙ HÙi và mß rÙng m·t trn �oàn kêt tp hop thanh nien. 

Dong viên, cô vi và tuyên duong �Ùi ngü cán bÙ HÙi tiêu bieu; tôn vinh, khen thuong nhïng thanh niên tiêu biêu, có viÇc làm, nghïa cù cao dep, có nhiêu 
dóng góp, chia sé khó kh£n vÛi cÙng dõng, x� hÙi. 

Các hoat �Ùng chào mùng �am b£o thiêt thuc, hiçu qu�, tiêt kiÇm, tránh phó truong, hinh thúc; dÙng viên, khích lÇ dugc thanh nièn; thu hút duge dÓng dão hÙi viën, thanh niên tham gia. 
II. NOI DUNG 

1. To chre các ho¡t dÙng tuyên truyên, giáo dåe truyên thông 66 n�m cüa Hoi Liên hiÇp Thanh niên Vi�t Nam (tùr tháng 9 dên tháng 10/2022) 



Tuyên truyên cho hÙi viên, thanh niên vê truyên thông, phong trào thanh 
niên và HÙi Liên hiÇp Thanh niên ViÇt Nam thông qua tuân sinh ho¡t truyên 
thông, trên các phuonmg tiÇn thông tin �¡i chúng, m¡ng xä hÙi, trên hÇ thông 
bang tin, b�ng rôn, panô, áp phích, khâu hiÇu tuyên truyên, chuong trinh phát 
thanh, bàn tin chuyên �ê, sinh hoat chi hÙi.. 

To chéc cho hÙi viên, thanh niên tim hieu, nghiên céu båi Hu¥n thË cça 
Bác Ho tai �¡i hÙi thành lp HÙi ILiên hiÇp Thanh niên ViÇt Nam ngày 
15/10/1956. 

- To chúc các di¿n �àn, gåp m·t nhân chúng lich su, ho¡t �Ùng vÁ nguôn, 
Hành trinh"Tó/ yêu To quoc tói ", các buôi giao luu giïa thanh niên vÛi cá 
nhân tiêu biêu; tó chéc các ho¡t �Ùng an sinh xä hÙi, �èn on �áp ngh)a. 

Thrc hien các công trinh, phân viÇc thanh niên t¡i các dËa phuong có di 
tich lich sù g�n vÛi HÙi, các dja danh, di tich lich së cách m¡ng. 

2. To chrc các hoat �Ùng eao diem ký ni�m 66 näm ngày truyÁn thÑng 
Hoi Liên hiÇp Thanh niên ViÇt Nam (15/10/1956 - 15/10/2022) chào mirng 

thành công Dai hÙi Doàn TNCS Hô Chí Minh tinh Kiên Giang l§n thér XI 
huóng tói D¡i hÙi d¡i bieu toàn quóc Doàn TNCS HÓ Chí Minh làn thé XII 

2.1. Hoat dÙng câp huyÇn 
2.1.1. To chúc chuong trinh hogt dÙng giao luu the duc, the thao, trò 

choi dan gian ký niÇm 66 näm ngày truyên thong HÙi Liên hiÇp Thanh niên 
Viet Nam g�n vói tuyên duong các cán bÙ HÙi tiêu biêu 

Doi turong: Là hÙi vien, thanh niên trên dia bàn huyÇn. 
Thoi gian, dia �iêm: Bát dâu lúc 8 gio 00 ngày 14 tháng 10 n�m 2022 tai 

xä Ngoc Thuân. 

2.1.2. Xây dung Nhà nhâan ái, nhà thanh niên 

Nhäm hô tro các hÙ gia dinh thanh niên nghèo, có hoàn cânh kinh té khó 
khän, d·c biÇt ß vùng sâu, vùng xa. Tao �Ùng luc và tièn �è quan trong cho 
thanh niên và các hÙ gia �inh có hoàn cành �·c biÇt khó kh�n vugt qua khó 
kh�n, thië thách vuon lên lâp thân, lp nghiÇp. Tó chéc và huy �Ùng thanh niên 
dàm nhan thurc hiÇn các công trinh, phàn viÇc thanh niên g�n vói thuc hiÇn 
nhiÇm vu kinh tê - x� hÙi cça dja phuong, don vË. 

-Thoi gian xây dung nhà: Tháng 9/2022. 

- Dja diêm xây dung: Tai xä Ngoc Thun. 
2.1.3. To chúc các ho¡t dông dên on, dáp ngh+a, uông nuóc nhó 

nguôn: Phôi hop vÛi HuyÇn �oàn chi �¡o ca sò tryc thuÙc thåc hiÇn K¿ ho¡ch 
sô: 07-KH/ÐTN, ngày 01/7/2022 cça HuyÇn doàn vê phång duõng M� ViÇt 
Nam anh hung, anh hùng lyc lugng Vktrang nhân dân và Cyu Thanh niên xung 
phong có hoàn c�nh khó kh�n;, và thre hiÇn cuÙc thi tim hiÁu vÁ su nghiÇp, thân 
thê Anh hùng LLVTND Mai ThË Nuong và truyên thông lËch sû �àng bÙ, dân, 
quân huyÇn Giông Riêng. 



- Thoi gian thrc hiÇn: Tháng 9-10/2022. 
- Dja diênm xây dåung: Tai các xã, thË trong huyÇn. 
2.1.4. To chiíc chwomg trinh sân khâu hóa, tuyên truyên C�i cách hành 

chinh nam 2022 

Phoi hop vÛi phòng NÙi vu huyÇn tuyên truyên, nâng cao nhân thúc cua 
cán bÙ, hÙi viên và thanh niên vê nÙi dung, ý nghïa tâm quan trong cua công tác 
cai cách hành chinh dôi vói su phát triên kinh te - xä hÙi. 

- Thoi gian: du kiên 01 ngày, vào cuôi tháng 10/2022. 
- Dja diem: t¡i khu turong niÇm AH LLVT Nhân dân Mai ThË Nuong. 
2.1. Hoat dÙng cüa các co sö hÙi tryc thuÙe 

Cung co, phát triên hÙi viên, tô chéc sinh ho¡t Chi hÙi, câu l¡c bÙ, �Ùi, 
nhom, tô chéc các dien �àn, tÍa �àm vê truyên thông, phong trào thanh niên và 
Hoi LHTN ViÇt Nam, thông qua �ó xác dËnh trách nhiÇm rèn luyÇn, phan ��u 
cua nguoi thanh niên hiÇn nay. 

To chúc các ho¡t �Ùng tuyên truyên, huóng dân nhân dân vê bào vÇ, 
ch�m sóc súc khoè: vn �Ùng thanh niên hiên máu nhân �ao và úng tråc cung 
câp máu cho các truòng hãp câp cru khân câp. 

Cu the hóa kê ho¡ch cça HÙi Liên hiÇp Thanh niên ViÇt Nam huyÇn tô 
chúc các ho¡t �Ùng ký niÇm 66 n�m ngày truyên thông HÙi Liên hiÇp Thanh 
nien ViÇt Nam dên cán bÙ, hÙi viên và thanh niên. 

II. TÓ CHÚC THrC HIÆN 
1. Uy ban HÙi LHTN huyÇn 
Xây dung kê ho¡ch và chi �¡o các co sò HÙi, chi hÙi trrc thuÙc tó chéc 

triên khai tôt ho¡t �Ùng chào mùng ký niÇm 66 n�m ngày truyên thông HÙi Liên 
hiÇp Thanh niên ViÇt Nam. 

C�n cu các tiêu chuân, quy dËnh giói thiÇu cán bÙ HÙi và guong thanh 
niên tiêu biêu tham gia Gi£i thuong "15 tháng 10", Gi£i thuong "Thanh niên 
sông dep" và Giai thuong "Tóa sáng NghË lyc Viçt" n�m 2022 �ê úy ban HÙi 
tinh xem xét, lra chon. 

Chuan bi các diêu kiÇn dê cán bÙ, HÙi viên, thanh niên tham gia các ho¡t 
dong të câp co so �ên câp tinh phát dÙng tô chrc. 

Tô chuc các ho¡t dÙng chào mng ky niÇm 66 n�m ngày truyên thông 
Hoi Liên hiÇp Thanh niên ViÇt Nam. 

2.Uy ban HÙi LHTN co so trye thuÙe. 

Xay dyng, trién khai ké hoach cúa Üy ban HÙi LiÁn hiÇp Th¡nh niên Vi�t 
Nam xã vê tô chúc các ho¡t �Ùng ky niÇm 66 n�nm ngày truyên thông HÙi Liên 
hiÇp Thanh niên ViÇt Nam dên cán bÙ, hÙi viên và thanh niên. 

Dong loat treo b¯ng rôn, khâu hiçu và các phuong théc tuyên truyên khác 



chào mùng ky niÇm 66 n�m ngày truyên thông HÙi Liên hiÇp Thanh niên ViÇt 
Nam. 

Tren day là Ké ho¡ch tochéc các hoat �Ùng chào ming ký niÇm 66 n�m 
ngay truyên thông HÙi Liên hiÇp Thanh niên ViÇt Nam./. 

TM. ÚY BAN HOI HUYEN 
PHÓ CHU TICH 

Noi nhn: 
- Ban Dân vn huyên ùy; 
- UBH Tinh �oàn; 
- TT huyÇn doàn; 

Thành viên UBH huyÇn; 
- Uy ban HÙi truc thuÙc; 
- Luu VP. 

Phan ThË Ngoc Câm 
. 


