HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
ỦY BAN HUYỆN ĐỨC HUỆ
***

Đức Huệ, ngày 25 tháng 02 năm 2020

Số: 01-CTr/UBH

CHƢƠNG TRÌNH
Công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Đức Huệ năm 2020
----------Chủ đề: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”
Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, là
năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các
cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trên cơ sở định hướng chương trình công tác Hội
và phong trào thanh niên năm 2020 của Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh
Long An, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Huệ xây dựng Chương trình
công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020 với một số nội dung cụ thể như
sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tổ chức học tập, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN
Việt Nam huyện Đức Huệ khóa V và Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm
kỳ 2019-2024.
2. Đổi mới phương pháp, hình thức, nội dung cách thức tổ chức triển khai
phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với nội dung mới, đồng thời đổi mới cách thức
triển khai các hoạt động của Hội.
3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam. Phát động phong trào thi đua sôi nổi trong hội viên, thanh niên thi
đua lập thành tích phấn đấu 100% Hội các cấp đảm nhận, thực hiện các công
trình, phần việc thanh niên thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các
cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
4. Tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động
của các tổ chức cơ sở Hội; xây dựng và phát triển tổ chức Hội, các câu lạc bộ,
tổ, đội, nhóm thanh niên theo sở thích và thành phần thanh niên; tiếp tục củng
cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên tập
thể của Hội; tăng cường các hoạt động đoàn kết, tập hợp thanh niên khu vực đặc
thù.
II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN
1. 100% cán bộ, hội viên, 80% thanh niên được tuyên truyền, quán triệt và
học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội.
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2. 100% Hội LHTN Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 1
mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế.
3. 100% Hội LHTN Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn có công trình, phần
việc thanh niên hoặc tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia bảo vệ môi
trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới.
4. Hàng năm, cấp huyện tổ chức ít nhất 02 hoạt động tạo môi trường sáng
tạo cho thanh niên.
5. Mỗi hội viên Hội LHTN Việt Nam tham gia ít nhất 02 hoạt động tình
nguyện trong 01 năm.
6. Phấn đấu phát triển mới 350 hội viên.
7. Tư vấn hỗ trợ 1.700 lượt thanh niên về nghề nghiệp, việc làm và khởi sự
doanh nghiệp, lập nghiệp.
8. Khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 lượt người.
9. Vận động thanh niên hiến máu tình nguyện đạt 250 đơn vị máu.
10. Tham gia tốt các hoạt động cấp tỉnh tổ chức.
III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP
1. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”
1.1. Thanh niên Đức Huệ yêu nƣớc, bản lĩnh
- Phát động đợt thi đua cao điểm trong tổ chức Hội các cấp, trong hội
viên, thanh niên với chủ đề “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng” nhân
dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng.
- Tăng cường nắm bắt tình hình dư luận thanh niên và định hướng dư luận
thanh niên, đặc biệt là về công tác nhân sự của Đảng, công tác chuẩn bị Đại hội
Đảng các cấp.
- Chủ động, kiên trì đổi mới phương thức tuyên truyền để thanh niên nắm
bắt đầy đủ thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước; cổ vũ tinh thần thượng tôn pháp luật. Chủ động cung cấp thông
tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để thanh niên tự phòng ngừa, tự
sàng lọc, tự đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tăng
cường ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp và định hướng thông tin cho
thanh niên. Vận động thanh niên tham gia tích cực cuộc vận động “Mỗi ngày
một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”.
- Đổi mới phương thức tuyên truyền và tổ chức các đợt hoạt động cao điểm
kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,
64 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và các Ngày lễ lớn của dân
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tộc... giúp thanh niên tìm hiểu, tự hào về truyền thống của dân tộc; phát huy lòng
yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc. Thường xuyên tổ chức các hoạt động
về nguồn, đến với địa danh lịch sử, các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa,
bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử tại các địa phương; tổ chức lễ thắp nến tri
ân dịp 27/7; chăm lo các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với
cách mạng.
- Vận động hội viên, thanh niên nâng cao nhận thức về chủ quyền an ninh
Tổ quốc, cổ vũ, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc trong
hội viên, thanh niên bằng những việc làm thiết thực gắn với điều kiện cụ thể của
mỗi cá nhân, tập thể. Tổ chức Hội các cấp tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận
động “Nghĩa tình Biên cương Tổ quốc”, phong trào “Vì người bạn tòng quân”,
“Vì các chiến sĩ nơi biên giới, biển đảo”. Tăng cường tổ chức các hoạt động giao
lưu, kết nghĩa, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các vùng biên giới.
1.2. Thanh niên Long An sống đẹp, sống có ích
- Tăng cường tương tác với thanh niên về ý thức xây dựng đạo đức, lối
sống văn hóa. Tập trung cổ vũ lòng nhân ái, tính trung thực, tinh thần trách
nhiệm, yêu lao động. Phát huy vai trò, ảnh hưởng xã hội tích cực của những tấm
gương “Thanh niên sống đẹp”, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Thanh
niên khởi nghiệp”, “Thầy thuốc trẻ tiêu biểu”, người nổi tiếng, người của công
chúng đối với thanh niên. Tăng cường giới thiệu những tấm gương, hành động
đẹp của thanh niên trên truyền thông đại chúng và mạng xã hội.
- Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho
thanh niên; thành lập các đội hình, CLB thanh niên tuyên truyền pháp luật,
phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực. Tổ chức diễn đàn “Thanh niên với pháp
luật”, “Pháp luật và cuộc sống thanh niên”, thực hiện tốt cuộc vận động “Thanh
niên với văn hóa giao thông”. Cổ vũ, vận động thanh niên thực hiện nghiêm
Luật phòng, chống tác hại rượu bia.
- Vận động hội viên, thanh niên tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; thực hiện nếp sống
văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội,
bài trừ các hủ tục lạc hậu, tích cực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ,
hạnh phúc. Tổ chức tuyên dương “Gia đình trẻ văn hóa, hạnh phúc”.
- Triển khai chương trình “Mỗi thanh niên một quyển sách làm bạn”, vận
động xây dựng tủ sách cho thanh niên vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo.
- Tổ chức các cuộc vận động sáng tác tác phẩm nghệ thuật cho thanh niên,
bình chọn các văn nghệ sĩ trẻ có nhiều tác phẩm mang tính định hướng, tác động
tích cực đến nhận thức, lối sống của thanh niên.
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- Tiếp tục triển khai và đổi mới nội dung, hình thức tổ chức giải thưởng
“Thanh niên sống đẹp” để tuyên dương và nhân rộng điển hình thanh niên tiên
tiến trên mọi lĩnh vực.
- Tiếp tục thực hiện chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” để tôn vinh
những tấm gương chân thực về những con người nghị lực, khơi dậy những giá
trị sống tốt đẹp, đồng thời lan tỏa nghị lực vượt qua khó khăn, bệnh tật để vươn
lên trong cuộc sống của thanh niên.
- Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” nhằm cảm hóa, hỗ
trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện ma
túy; duy trì, thành lập các câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”.
1.3. Thanh niên Đức Huệ sáng tạo, khởi nghiệp
- Tổ chức các hoạt động tạo môi trường để thanh niên phát huy tính sáng tạo
trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, công tác, phát huy sáng kiến để
nâng cao hiệu quả làm việc, cải cách hành chính. Xây dựng các mô hình câu lạc
bộ, đội, nhóm thanh niên theo sở thích và nghề nghiệp. Khuyến khích thanh niên
nghiên cứu khoa học, triển khai các công trình, sản phẩm sáng tạo phục vụ học
tập; cải tiến khoa học công nghệ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, gia
tăng giá trị sản phẩm, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch,
phát triển kinh tế biển, du lịch biển, đảo; đổi mới quy trình, thủ tục hành chính,
nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu, phục vụ; trong huấn luyện, sẵn
sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm chủ công nghệ, vũ khí, khí tài hiện đại;
tham gia giải quyết các vấn đề khó khăn, bức xúc của cộng đồng.
- Triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên tự học tập, trang bị kiến thức
về khởi nghiệp. Tổ chức chương trình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp,
các tọa đàm về các giải pháp khởi nghiệp từ việc phát huy thế mạnh địa phương
cho thanh niên, tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo khả thi để tư vấn hỗ trợ,
huy động nguồn lực hỗ trợ cho các ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên, kết nối
các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, các nhà đầu tư khởi nghiệp để hỗ trợ các dự án khởi
nghiệp của thanh niên. Giới thiệu công nghệ mới, mô hình quản trị, các mô hình
phân phối sản phẩm mới.
- Tổ chức các chương trình kết nối doanh nhân trẻ thành đạt, các công chức
trẻ trong cơ quan quản lý nhà nước tham gia tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi
nghiệp; Phối hợp với các ban, ngành tham mưu cho UBND các cấp có cơ chế hỗ
trợ và thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp.
1.4. Thanh niên Đức Huệ tình nguyện vì cộng đồng
- Tiếp tục tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của chương trình “Xuân
tình nguyện”, “Tháng ba biên giới”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, kịp
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thời hỗ trợ và chia sẻ khó khăn với nhân dân và thanh thiếu nhi vùng sâu, vùng
xa, biên giới, biển đảo.
- Triển khai các hoạt động tình nguyện theo chuyên đề, như: xây dựng Nhà
Nhân ái, Trường đẹp cho em, đường giao thông nông thôn, Cổng trường an toàn
giao thông, Bến đò ngang an toàn; điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.
- Đẩy mạnh các hoạt động hiến máu tình nguyện trong thanh niên. Phối
hợp với Hội Chữ thập đỏ, các Trung tâm truyền máu; vận động thanh niên tình
nguyện hiến máu; tổ chức tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các đội hình và cá
nhân xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện.
- Đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phối hợp tổ
chức các chương trình khám chữa bệnh tình nguyện cho người nghèo, tập huấn
sơ cấp cứu cho giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học...
- Vận động những cá nhân có uy tín trong nhiều lĩnh vực tham gia các
chương trình tình nguyện của Hội. Tổ chức các chương trình tình nguyện,
chương trình nghệ thuật ở vùng sâu, vùng xa để phục vụ cho người dân, hỗ trợ
công tác an sinh xã hội.
- Triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên
trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phối hợp xây
dựng và triển khai các dự án bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Thanh niên Việt Nam chống rác thải nhựa”;
phát hiện, đấu tranh chống các hành vi hủy hoại tài nguyên, môi trường.
Xây dựng các mô hình cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi
khí hậu.
- Tập hợp, đoàn kết, điều phối và hỗ trợ hoạt động tình nguyện của các câu
lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên; nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo đúng đối
tượng, địa chỉ cần giúp đỡ.
1.5. Thanh niên Đức Huệ khỏe thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội
nhập quốc tế
- Tuyên truyền rộng rãi trong thanh niên về ý thức rèn luyện thể dục, thể
thao, vận động thanh niên tự giác tập luyện thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe
hằng ngày tùy theo điều kiện của mỗi cá nhân. Tổ chức Hội các cấp duy trì tổ
chức các hoạt động giao lưu thể thao tối thiểu 01 lần trong năm dành cho cán bộ
Hội, hội viên, thanh niên. Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, uy tín các giải
thể thao trong thanh niên. Phát động phong trào “Mỗi thanh niên 10.000 bước
chân mỗi ngày”.
- Tổ chức Hội các cấp triển khai các loại hình tư vấn tâm lý cho thanh niên.
Xây dựng bộ công cụ, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục giới tính, sức
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khỏe sinh sản cho thanh niên. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao
nhận thức về tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích.
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành xã
hội cho thanh niên. Chú trọng các kỹ năng giúp thanh niên chủ động, tự tin trong
thể hiện năng lực bản thân, giao tiếp xã hội.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về hội nhập quốc tế; rèn
luyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế; vận động hội viên, thanh
niên tích cực học tập tiếng Anh.
2. Chƣơng trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”
- Chương trình tạo môi trường thực tiễn để thanh niên học tập, lập thân, lập
nghiệp, nâng cao sức khỏe, kỹ năng, đời sống văn hóa tinh thần, khẳng định vai
trò của tổ chức Hội trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của
thanh niên. Tham gia xây dựng, thúc đẩy và phối hợp giám sát việc thực hiện
các chính sách cho thanh niên. Tổ chức Hội các cấp kịp thời kiến nghị với cơ
quan có thẩm quyền, nêu ý kiến trước công luận về sự vi phạm quyền lợi hợp
pháp, chính đáng của hội viên, thanh niên. Phối hợp tổ chức Đoàn và ban, ngành
liên quan đề xuất các chính sách cụ thể để chăm lo, hỗ trợ thanh niên.
- Tăng cường phát hiện, tập hợp, bồi dưỡng và phát huy thanh niên tài
năng. Khuyến khích, tạo điều kiện để thanh niên có tài năng phát huy năng lực,
cống hiến cho đất nước. Tích cực, chủ động tìm kiếm, khai thác các nguồn lực
xã hội để nâng cao chất lượng, uy tín của các giải thưởng, các cuộc thi để tôn
vinh thanh niên tài năng trong các lĩnh vực và hỗ trợ thanh niên tài năng có hoàn
cảnh khó khăn.
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn
hóa dân tộc, bài trừ mê tín dị đoan và các tập tục không còn phù hợp với sự phát
triển chung của xã hội và quy định của pháp luật. Tuyên truyền phòng chống
hôn nhân cận huyết, buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới, bình đẳng giới.
Đẩy mạnh việc chăm lo phát triển kinh tế, khởi nghiệp, tạo việc làm ổn định cho
thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo.
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhóm thanh niên yếu thế cơ hội phát triển
trên địa bàn dân cư. Tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động hướng
nghiệp cho thanh niên. Xây dựng các mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến,
thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. Nắm bắt kịp thời và chủ động
tiếp cận, tìm hiểu, hỗ trợ thanh niên có dấu hiệu dẫn đến vi phạm pháp luật,
thanh niên chậm tiến. Tư vấn, giới thiệu, tạo việc làm cho thanh niên thất
nghiệp, chưa có việc làm ở khu vực nông thôn. Tổ chức các chương trình văn
hóa nghệ thuật nâng cao đời sống tinh thần, thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn
hóa của thanh niên.
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3. Chƣơng trình “Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững
mạnh”
Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh về tổ chức và hành động.
Trong công tác xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam, chất lượng cán bộ Hội
là trọng tâm, nâng cao chất lượng cơ sở Hội là đột phá.
3.1. Công tác cán bộ Hội
- Tổ chức Hội các cấp tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có chất
lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên; định kỳ tập huấn về kỹ năng,
phương pháp, nghiệp vụ cho cán bộ Hội theo chức danh.
- Tập hợp những cá nhân tiêu biểu có uy tín, có trình độ, có năng lực,
trưởng thành từ phong trào thanh niên để bồi dưỡng trở thành thủ lĩnh thanh
niên, cán bộ Hội chủ chốt các cấp và lực lượng nòng cốt trong thanh niên dân
tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên công nhân trong các khu công
nghiệp, khu chế xuất, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.
3.2. Công tác hội viên
- Tập trung phát triển hội viên mới, chú trọng đến chất lượng hội viên,
không chạy theo số lượng; phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn trong việc thực
hiện chủ trương “1+1” (mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất một
thanh niên tham gia Đoàn, Hội). Thực hiện đúng quy định, nguyên tắc, quy
trình và thủ tục công nhận thanh niên vào Hội, tổ chức lễ công nhận hội viên
mới, hội viên danh dự theo nghi thức Hội.
- Tổ chức cơ sở Hội các cấp thường xuyên rà soát số liệu thanh niên, số
liệu hội viên có mặt tại địa phương để chủ động trong công tác đoàn kết tập hợp
thanh niên, phát triển hội viên mới. Đổi mới công tác quản lý hội viên phù hợp
với điều kiện thực tiễn công tác của từng địa phương, đơn vị.
- Tập trung cho công tác tập hợp thanh niên trên địa bàn dân cư. Thành lập
các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên theo sở thích để đa dạng hóa các loại hình
tập hợp thanh niên.
- Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho hội viên; phát
hiện, bồi dưỡng hội viên ưu tú phấn đấu trở thành đoàn viên.
3.3. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội
- Triển khai các hoạt động hướng dẫn về nghiệp vụ công tác Hội; tư vấn, hỗ
trợ phương pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.
Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội trong các doanh nghiệp nhà nước,
các Câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên.
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- Đẩy mạnh các hình thức tập hợp thanh niên trên mạng Internet và các
diễn đàn, mạng xã hội... Tiếp tục mở rộng các hình thức chi hội, câu lạc bộ trực
thuộc Ủy ban Hội cấp huyện, xã.
3.4. Công tác kiểm tra, giám sát của Hội
- Duy trì kiểm tra định kỳ 06 tháng, năm; kiểm tra, giám sát theo chuyên
đề, đột xuất. Tập trung kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, phổ biến Nghị
quyết Đại hội Hội các cấp, các chủ trương công tác Ủy ban Hội LHTN Việt
Nam tỉnh trong năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.
- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Hội, nhất là đội ngũ cán bộ
Hội chủ chốt các cấp; việc giải quyết những vấn đề bức xúc của hội viên, thanh
niên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các đợt kiểm tra, giám sát và việc đánh giá
kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện
- Triển khai Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm
2020; ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở tổ chức thực hiện.
- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội xây dựng các
chương trình phối hợp công tác. Vận động các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức
đầu tư nguồn lực đồng hành với phong trào thanh niên.
- Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động trọng tâm năm 2020:
1. Chỉ đạo tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các
cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Huệ lần
thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
2. Chương trình “Xuân Tình nguyện” (Tháng 1/2020).
3. Chương trình “Tháng Ba biên giới” (Tháng 3/2020).
4. Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng
đồng (Tháng 5/2020).
5. Sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2020 và
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (Tháng 6/2020).
6. Tham gia Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh tỉnh Long An lần thứ III
(Quý III/2020).
7. Tham gia các hoạt động “Thanh niên với văn hóa giao thông” (Quý
III/2020).
8. Kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
(Tháng 10/2020).
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9. Tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020 và triển khai
phương hướng năm 2021.
2. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các xã, thị trấn và trực thuộc
- Căn cứ các nội dung trên, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn và
trực thuộc cụ thể hoá phù hợp với điều kiện thực tế. Xây dựng chương trình
công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020 của đơn vị và gửi văn bản về
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện trước ngày 25/02/2020.
- Tăng cường công tác phối hợp để huy động các nguồn lực tổ chức các
hoạt động tại đơn vị và tham gia hoạt động cấp huyện, tỉnh. Kịp thời giới thiệu
các mô hình, cách làm hiệu quả, các gương điển hình tiêu biểu của địa phương.
Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm
(trước ngày 20/5/2020) và tổng kết công tác năm 2020 (trước ngày 25/10/2020)
về Hội LHTN Việt Nam huyện./.
Nơi nhận:
- Ban CTTN TĐ;
- UBH xã, thị trấn và trực thuộc;
- Lưu (D/H.A).

