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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tết Trung thu cho các em thiếu nhi năm 2022 

với Chủ đề “Đêm hội trăng rằm”  
------------ 

 

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

của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh 

năm 2022;  

Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp xây dựng kế 

hoạch tổ chức “Đêm hội trăng rằm” năm 2022, nội dung cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Đẩy mạnh các hoạt động “Vì đàn em thân yêu”, tạo sân chơi lành mạnh 

mang tính truyền thống và thiết thực trong dịp Tết Trung thu 2022. 

- Thông qua chương trình nhằm động viên tinh thần học tập của các em 

thiếu nhi, giúp các em có điều kiện gặp gỡ, giao lưu lẫn nhau. 

- Chương trình phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, vui tươi. 

II. Thời gian, địa điểm, nội dung chƣơng trình 

1. Thời gian: Chương trình diễn ra từ 18h00’ đến 19h30’, ngày 

08/9/2022 nhằm ngày mùng 13/8 âm lịch (Thứ năm). 

2. Địa điểm: Tại UBND xã Song Lộc, huyện Châu Thành, Trà Vinh. 

3. Nội dung chƣơng trình 

- Ổn định; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Đọc thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Trao tặng quà cho các em thiếu nhi; 

- Kết thúc. 

III. Đối tƣợng, số lƣợng 

1. Đối tƣợng: Các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã 

Song Lộc, huyện Châu Thành 

2. Số lƣợng: 100 em thiếu nhi. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp 
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- Xây dựng Kế hoạch triển khai đến các cơ sở Đoàn trực thuộc. 

- Phối hợp với Xã đoàn Song Lộc tổ chức hoạt động. 

- Vận động kinh phí tặng quà cho các em thiếu nhi. 

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

- Tùy điều kiện thực tế, các cơ sở Đoàn chủ động phối hợp tổ chức hoạt 

động Tết Trung thu cho các em thiếu nhi trong đơn vị đảm bảo vui tươi, thiết thực. 

- Sau hoạt động báo cáo nhanh kết quả thực hiện về Đoàn Khối trong 

ngày 12/9/2022 để tổng hợp. 

Trên là Kế hoạch tổ chức Tết trung thu cho các em thiếu năm 2022 với 

chủ đề “Đêm hội trăng rằm”. Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và doanh 

nghiệp đề nghị Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện tốt./. 

 

* Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Thường trực ĐU.Khối các CQ&DN (để b/c); 

- Các đ/c BTV ĐK các CQ&DN; 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (th/h); 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 

 


