
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM  

ỦY BAN TỈNH LAI CHÂU 

*** 

Số: 24-KH/UBH 

 
Lai Châu, ngày 27 tháng 9 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH  
Tổ chức Ngày hội Thanh niên Lai Châu  

Chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên 

Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021) 

----------- 
 

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021; 

Kế hoạch số 30-KH/TWH, ngày 01/6/2021 của Trung ương Hội LHTN Việt 

Nam và Kế hoạch số 21-KH/UBH, ngày 11/8/2021 của Ban Thư ký Hội LHTN 

Việt Nam tỉnh về “Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày 

truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021)”, 

Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Ngày hội Thanh niên Lai Châu 

chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt 

Nam (15/10/1956 - 15/10/2021), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, thanh niên toàn tỉnh về ý 

nghĩa ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam; nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự 

hào dân tộc và truyền thống vẻ vang của Thanh niên Việt Nam, Hội LHTN Việt 

Nam qua các thời kỳ. Tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 65 năm 

Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 

15/10/2021) trong các cấp bộ Hội. 

2. Thông qua các hoạt động, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, rèn luyện thể 

dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho các 

bộ, hội viên, thanh niên. Tạo cơ hội cho các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm giao lưu, 

gặp gỡ, học tập, chia sẻ kinh nghiệm. Tăng cường, mở rộng mặt trận đoàn kết, 

tập hợp thanh niên.  

3. Biểu dương, tôn vinh các gương thanh niên tiêu biểu phát huy sức trẻ, 

phấn đấu trong học tập, công tác, tích cực học tập và làm theo lời Bác năm 2021. 

4. Ngày hội cần tổ chức sáng tạo, tiết kiệm, an toàn, thiết thực, hiệu quả, đảm 

bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid -19. Chương trình tuyên dương đúng 

đối tượng, tạo sự lan tỏa, khích lệ đoàn viên, thanh niên phấn đấu, trưởng thành. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Họp các trưởng đoàn và bốc thăm thứ tự thi đấu, tổng duyệt chương 

trình văn nghệ 

- Thời gian: 1/2 ngày, từ 15h00’ ngày 10/10/2021 ( Chủ nhật). 



- Địa điểm: Trung tâm hoạt động Thanh, Thiếu nhi tỉnh. 

- Thành phần: Trưởng các đoàn đại biểu tham gia Ngày hội; hội viên, 

thanh niên trình diễn các tiết mục văn nghệ tối ngày 11/10. 

- Nội dung: Ban Tổ chức quán triệt các quy định đối với các đại biểu 

tham gia; Thể lệ các nội dung thi đấu; Cho các trưởng đoàn bốc thăm thứ tự và 

đối thủ thi đấu trong các môn thi; Tổng duyệt các tiết mục văn nghệ của các 

đoàn tham gia Ngày hội. 

2. Chương trình văn nghệ: “Sáng mãi ngọn lửa truyền thống” và 

tuyên dương thanh niên tiêu biểu năm 2021 

- Thời gian: Từ 19h30’ - 21h30’, ngày 10/10/2021 (Chủ nhật). 

- Địa điểm: Trung tâm hoạt động Thanh, Thiếu nhi tỉnh. 

- Thành phần:  

+ Đại diện: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực 

Ủy ban MTTQ tỉnh; 

+ Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

+ Đại diện lãnh đạo các đoàn thể tỉnh; 

+ Các anh/chị là Chủ tịch, PCT Hội LHTN Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ; 

+ 180 hội viên, thanh niên các đơn vị: Hội LHTN các huyện, thành phố; 

các thành viên tập thể của Hội; các câu lạc bộ, đội, nhóm; 

+ 20 thanh niên các đoàn trực thuộc. 

* Nội dung: 

- Trình diễn các tiết mục văn nghệ do các đoàn đại biểu biểu diễn. 

- Tuyên dương “Công chức, viên chức trẻ giỏi” năm 2021. 

- Tuyên dương “Gia đình trẻ tiêu biểu” năm 2021. 

3. Tập huấn trang bị kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp năm 2021 

- Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h00’, ngày 11/10/2021 (Thứ Hai). 

- Địa điểm: Trung tâm hoạt động Thanh, Thiếu nhi tỉnh. 

- Thành phần: 200 hội viên, thanh niên. 

+ 160 hội viên, thanh niên Hội LHTN Việt Nam các huyện, thành phố, 

các Câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên (Mỗi huyện, thành hội cử 20 đại biểu). 

+ 20 thanh niên các thành viên tập thể của Hội: 10 đại biểu Hội Doanh 

nhân trẻ tỉnh, 05 đại biểu Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh, 05 đại biểu Câu lạc bộ 

Tóc Lai Châu. 



+ 20 thanh niên các đoàn trực thuộc (mỗi đơn vị 10 đại biểu): Đoàn Khối 

các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.  

* Nội dung: 

Tập huấn trang bị kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp năm 2021. 

4. Chương trình “Ngày hội thanh niên khỏe” 

- Thời gian: 02 ngày, ngày 11-12/10/2021. 

- Địa điểm: Trung tâm hoạt động Thanh, Thiếu nhi tỉnh. 

- Thành phần: 200 hội viên, thanh niên. 

+ 160 hội viên, thanh niên Hội LHTN Việt Nam các huyện, thành phố, 

các Câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên (Mỗi huyện, thành hội cử 20 đại biểu). 

+ 20 thanh niên các thành viên tập thể của Hội: 10 đại biểu Hội Doanh 

nhân trẻ tỉnh, 05 đại biểu Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh, 05 đại biểu Câu lạc bộ 

Tóc Lai Châu. 

+ 20 thanh niên các đoàn trực thuộc (mỗi đơn vị 10 đại biểu): Đoàn Khối 

các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.  

* Nội dung: 

- Thi đấu các Giải: Cầu lông, Bóng đá; Thi kéo co và một số trò chơi vận 

động khác (có Thể lệ gửi kèm). 

5. Ra mắt “Câu lạc bộ sáng tạo trẻ cấp tỉnh” năm 2021 và tổng kết 

Ngày hội Thanh niên Lai Châu 

- Thời gian: Từ 14h00’ - 17h00’, ngày 12/10/2021 (Thứ Ba). 

- Địa điểm: Trung tâm hoạt động Thanh, Thiếu nhi tỉnh. 

- Thành phần:  

+ 180 hội viên, thanh niên các đơn vị: Hội LHTN các huyện, thành phố; 

các thành viên tập thể của Hội; các câu lạc bộ, đội, nhóm; 

+ 20 thanh niên các đoàn trực thuộc. 

* Nội dung: 

- Ra mắt “Câu lạc bộ sáng tạo trẻ cấp tỉnh” năm 2021. 

- Trao giải các nội dung thi đấu. 

- Khen thưởng các vận động viên suất sắc. 

III. KINH PHÍ 

- Hội LHTN Việt Nam tỉnh chuẩn bị kinh phí và các điều kiện tổ chức 

Ngày hội. 



- Ban Tổ chức Ngày hội hỗ trợ kinh phí ăn, nghỉ, đi lại từ trung tâm huyện 

đến thành phố và ngược lại cho đại biểu không hưởng lương từ ngân sách Nhà 

nước (đại biểu giữ lại cuống vé xe để thanh toán với Ban Tổ chức). 

- Đại biểu có lương thực hiện theo chế độ công tác phí hiện hành (do đơn vị 

trực tiếp cấp phát lương chi trả). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội LHTN Việt Nam tỉnh 

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch, chuẩn bị nội dung, các điều kiện tổ chức 

Ngày hội Thanh niên Lai Châu. 

- Xây dựng phương án đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trước ngày 09/10/2021. 

- Vận động nguồn lực tổ chức Chương trình. 

2. Hội LHTN Việt Nam các huyện, thành phố  

- Kết nối các CLB, tổ, đội, nhóm thanh niên trên địa bàn tham gia Ngày 

hội Thanh niên Lai Châu. 

- Báo cáo cấp ủy, thanh lập đoàn tham gia các hoạt động cấp tỉnh tổ chức 

đúng thời gian, địa điểm, thành phần (Có văn bản triệu tập riêng). 

- Xét chọn, gửi hồ sơ đề nghị xét tuyên dương cán bộ, hội viên có thành 

tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng 65 năm Ngày truyền thống 

Hội LHTN Việt Nam trước ngày 08/10/2021. 

- Triệu tập cán bộ, hội viên, thanh niên tham gia Ngày hội đúng thành 

phần, thời gian, địa điểm quy định (trong đó Trưởng đoàn là Bí thư hoặc PBT 

huyện, thành hội); chuẩn bị ít nhất 02 tiết mục văn nghệ tham gia giao lưu văn 

nghệ (nhảy hiện đại, nhảy dân vũ, múa, hát…).  Gửi danh sách tham gia, tiết 

mục văn nghệ về Văn phòng Hội LHTN Việt Nam tỉnh (qua Ban Phong trào 

Tỉnh đoàn) trước ngày 09/10/2021, Gmail thanhnienlc@gmail.com, SĐT: 

02133.798.256. 

3. Các Đoàn trực thuộc, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, CLB Thầy thuốc 

trẻ tỉnh và CLB Tóc Lai Châu 

Triệu tập cán bộ, hội viên, thanh niên tham gia Ngày hội đúng thành phần, 

thời gian, địa điểm quy định (trong đó Trưởng đoàn là Chủ nhiệm hoặc Phó chủ 

nhiệm); chuẩn bị ít nhất 02 tiết mục văn nghệ tham gia giao lưu văn nghệ (nhảy 

hiện đại, nhảy dân vũ, múa, hát…). Gửi danh sách tham gia về Văn phòng Hội 

LHTN Việt Nam tỉnh (qua Ban Phong trào Tỉnh đoàn) trước ngày 08/10/2021, 

Gmail thanhnienlc@gmail.com, SĐT: 02133.798.256. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày hội Thanh niên Lai Châu chào mừng 

kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 

mailto:thanhnienlc@gmail.com
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(15/10/1956 - 15/10/2021) của Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh, đề nghị 

các huyện, thành Hội, các đoàn trực thuộc và các thành viên tập thể của Hội căn 

cứ nội dung Kế hoạch, nghiêm túc triển khai thực hiện.  

 

Nơi nhận: 

- TT ĐCT UB TW Hội; 

- UBMTTQ VN tỉnh;           (để b/c) 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Sở Nội vụ; 

- TT Tỉnh đoàn, Tỉnh Hội; 

- Hội LHTN Việt Nam các huyện, thành phố 

và các đoàn trực thuộc; 

- Hội DN trẻ, các CLB; 

- Lưu VP Hội. 

TM.HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 
 

Hoàng Thị Thuận 

 

 



 6 



 

 

 

 


