




BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

*** 

Số:              -KH/TWĐTN - BTG 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
        

Hà Nội, ngày        tháng 11 năm 2022    

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”  

năm 2022 

---------- 
                       

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch tổ chức chương 

trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Cụ thể hóa các nội dung, giải pháp trong Kế hoạch số 460-KH/TWĐTN-BTC 

ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc thực hiện Kết luận Hội nghị 

lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhất là giải pháp nâng cao tính 

chính trị của đoàn viên và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ đoàn.  

2. Góp phần giáo dục thanh niên tự rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, quét 

sạch chủ nghĩa cá nhân để trở thành người công dân có ích cho xã hội; nêu cao khát 

vọng cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc, cho Nhân dân, coi đó là lẽ sống của mỗi người 

trẻ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

3. Các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình đảm bảo sáng tạo, an toàn, thiết 

thực, hiệu quả; tạo sự ủng hộ, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã 

hội, thu hút sự quan tâm, tham gia hưởng ứng của đông đảo thanh niên đang đang học 

tập làm việc trong nước và nước ngoài, tạo được dấu ấn trong đoàn viên, thanh niên và 

cộng đồng. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

Chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” năm 2022 được tổ 

chức theo 3 hoạt động, cụ thể như sau: 

1. Hoạt động 1: Khát vọng 2045 

- Thời gian: Từ ngày 11/11/2022 đến ngày 06/12/2022. 

- Nội dung: 

+ Phát động và tổ chức cuộc thi tương tác trực tuyến tìm hiểu về đồng chí Võ 

Văn Kiệt với chủ đề “Bác Sáu Dân với thế hệ thứ Tư”. 

+ Giao lưu, tọa đàm giữa các học sinh Trung học phổ thông tiêu biểu về những 

hành trang thanh niên cần chuẩn bị cho mục tiêu 2045; khát vọng, ước mơ của các bạn 

trẻ đến năm 2045. 

+ Phát động đoàn viên, thanh thiếu niên chia sẻ khát vọng, ước mơ và kế hoạch 

của bản thân về việc chuẩn bị hành trang cho năm 2045 với các hình thức sản phẩm 
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truyền thông như: Infographic, Bản đồ tư duy, video chia sẻ, thư gửi tương lai… Nội 

dung được giới thiệu trên các nền tảng mạng xã hội của Đoàn.  

+ Đề nghị các Đoàn đại biểu chỉ đạo mỗi đại biểu dự Đại hội gửi thông điệp chào 

mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII với hình thức quay dlip hoặc Infographic với 

các nội dung gồm, lời chào, lời chúc; kỳ vọng vào Đại hội; góp ý vào văn kiện Đại hội.   

+ Vận động đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân gửi thông điệp, kỳ 

vọng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII thông qua Website Cổng thông tin điện 

tử Trung ương Đoàn và Trang Cộng đồng Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh. 

- Chương trình cấp Trung ương: Chương trình truyền thông với chủ đề “Khát 

vọng 2045”. 

* Thời gian: 9h00 ngày 29/11/2022 (Thứ 3). 

* Địa điểm: Sân trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên,  

Đại học Quốc gia Hà Nội 

(182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội) 

* Chương trình: 

+ Văn nghệ. 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.  

+ Công bố chương trình Lẽ sống thanh niên và chia sẻ khát vọng 2045. 

+ Giao lưu 1- Khát vọng cống hiến. 

+ Văn nghệ. 

+ Giao lưu 2 - Giấc mơ chiến thắng. 

+ Clip những chia sẻ của Thanh thiếu niên Việt Nam về khát vọng 2045. 

+ Văn nghệ. 

+ Kết thúc. 

2. Hoạt động 2: Khơi nguồn khát vọng 

- Thời gian: Từ 06/12/2022 đến 13/12/2022 

- Nội dung: Tổ chức các hoạt động truyền thông  

+ Vai trò của khát vọng, lẽ sống với cá nhân; những biểu hiện cụ thể của khát 

vọng, lẽ sống của thanh niên. 

+ Trách nhiệm của thanh niên để hiện thực hoá khát vọng của cá nhân và tham 

gia hiện thực hoá khát vọng của đất nước “Đến năm 2045 trở thành nước phát triển, 

thu nhập cao”. 

+ Vai trò nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp trong công tác, chỉ đạo, 

hướng dẫn và tạo môi trường cho thanh niên thể hiện về khát vọng cống hiến, lẽ sống 

thanh niên.  

- Hoạt động cấp Trung ương: Tọa đàm “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”.  
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* Thời gian: 8h30 ngày 06/12/2022. (Thứ 3)  

* Địa điểm: Hội trường 26/3, Số 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

* Chương trình : 

+ Văn nghệ 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

+ Trình bày Báo cáo đề dẫn Tọa đàm 

+ Tham luận của các đại biểu 

+ Phát biểu tổng kết tọa đàm  

3. Hoạt động 3: Chân dung khát vọng  

- Thời gian: Từ tháng 13/12/2022 đến 17/12/2022.  

- Nội dung: 

+ Công diễn vở kịch “Sống mãi tuổi 17” tại Nhà hát tuổi trẻ. Thời gian: Ngày 

13,14/12/2022. 

+ Phát những ý kiến đóng góp thể hiện khát vọng cống hiến và lẽ sống thanh 

niên của thanh thiếu niên, các văn nghệ sỹ trẻ và người nổi tiếng trong khuôn khổ triển 

lãm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

+ Tổ chức 01 diễn đàn tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII với chủ đề “Khát 

vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” vào chiều ngày 14/12/2022. 

- Hoạt động cấp cụm: Giao 05 tỉnh, thành đoàn Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng 

Ngãi, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp (các đơn vị được giao tổ chức Ngày thanh 

niên cùng hành động cấp Trung ương) tổ chức Chương trình giao lưu “Khát vọng cống 

hiến - Lẽ sống thanh niên” trong khuôn khổ “Ngày thanh niên cùng hành động” vào 

ngày 17/12/2022. 

* Chương trình:  

+ Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. 

+ Chương trình giao lưu “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”. 

+ Tiếp nhận các ý tưởng, khát vọng, giấc mơ của thanh thiếu niên, văn nghệ sỹ 

trẻ, người nổi tiếng.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

1.1. Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn 

- Là đơn vị thường trực tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn về công tác 

chỉ đạo, ban hành các văn bản hướng dẫn các cấp bộ Đoàn tổ chức thực hiện đảm bảo 

tiến độ và yêu cầu của chương trình.  

- Đôn đốc và phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch. 

- Thường trực hoạt động chương trình, phối hợp với các đơn vị liên quan xây 

dựng chương trình hoạt động trước, trong và sau chương trình 
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1.2. Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi 

Là đơn vị phối hợp với Ban Tuyên giáo, các ban đơn vị Trung ương Đoàn, các 

tỉnh thành đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng các phương án chi tiết để tổ chức sản 

xuất và thực hiện các nội dung của chương trình.    

2. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc 

Phối hợp tổ chức, giới thiệu nhân sự tham gia các nội dung của chương trình; 

tham gia tuyên truyền sâu rộng về chương trình trên các phương tiện truyền thông của cơ 

quan, đơn vị. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh 

niên” năm 2022. Ban Bí thư Trung ương Đoàn trân trọng đề nghị các tỉnh, thành đoàn, 

đoàn trực thuộc căn cứ Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện. 

 
 

 

[ 
 
Nơi nhận:                                                                                     
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;  

- Hội LHTN Việt Nam;  

- Hội Sinh viên Việt Nam;  

- Hội đồng Đội Trung ương;  

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;  

- Các ban khối phong trào, đơn vị sự nghiệp 

  thuộc Trung ương Đoàn;  

- Lưu BTG, VP. 

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN  

BÍ THƯ  

 
 

 

 

 

Nguyễn Tường Lâm 

 


