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HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH THANH HÓA ĐỒNG HƯƠNG THANH HÓA TẠI TP. HCM 

CLB THANH NIÊN THANH HÓA PHÍA NAM (STYC) 

 

 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA STYC  

NHIỆM KỲ I (2022 – 2024)  

I. MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA STYC 

Mục đích của STYC là tập hợp, liên kết những thanh niên quê hương Thanh Hóa đang sinh 

sống, học tập và làm việc ở các tỉnh, thành phía Nam, quy tụ các nhóm đồng hương xứ Thanh 

có sự kết nối trên các hội nhóm mạng xã hội hiện đang hoạt động mang tính tự phát để đưa về 

hoạt động có quy củ, có tổ chức; kết nối nhu cầu việc làm của thanh niên với các doanh nghiệp 

Thanh Hóa; định hướng, phát triển và lan tỏa giá trị sống đẹp trong cộng đồng thanh niên Thanh 

Hóa phía Nam.     

 Tôn chỉ họat động của STYC là: CHIA SẺ CÙNG PHÁT TRIỂN 
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II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ I: 

1. Cơ cấu tổ chức và phát triển Hội viên: 

1.1. Cơ cấu tổ chức 

- Ban chủ nhiệm (BCN) hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tự quản, phối hợp cùng Hội 

LHTN tỉnh Thanh Hóa, tuân thủ pháp luật Việt Nam và theo Điều lệ của STYC. Miễn 

nhiệm các thành viên BCN không tham gia không tương tác trong các hoạt động của Ban 

trong thời gian 3 tháng liên tục. Bổ sung các Ủy viên BCN đại diện cho các ban liên lạc 

thanh niên Thanh Hóa tại các nhóm hội, địa phương thuộc các Tỉnh phía Nam và các cá 

nhân có năng lực, nhiệt huyết, tự nguyện tham gia. BCN có trách nhiệm xây dựng kế 

họach họat động chung và cụ thể cho STYC trong nhiệm kỳ, cho từng Quý và các sự kiện 

lớn trong từng năm nhằm phát huy vai trò chủ động của các Ban chuyên môn trong việc 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 
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- Các Ban chuyên môn, hoạt động trên tinh thần tự nguyện, mỗi thành viên cần chủ động 

trau dồi kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn, để hòan thành tốt trách nhiệm giúp 

việc cho BCN; 

-  BCN tổ chức họp định kỳ 3 tháng/lần (không kể các buổi họp bất thường BCN, Ban 

Thường vụ).   

2. Thiết lập VP làm việc của STYC 

- Địa chỉ VP STYC đặt tại: Số 51, đường D3, KDVTM Sóng Thần, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương (gần ngã tư 550).  

- Hotline: 0972753812.  

- Người phụ trách Văn phòng STYC: Đồng chí Phạm Thị Trang 

3. Các hoạt động phát triển Hội viên 

- Chung tay xây dựng một môi trường sinh hoạt lành mạnh cho hội viên theo đúng tôn chỉ 

của STYC. Các hoạt động của STYC là hoạt động phi lợi nhuận, phi chính trị và phi lợi 

ích của các hội viên, phát huy tinh thần thanh niên xứ Thanh xung kích, sáng tạo, đổi 

mới, giàu lòng nhân ái, lan tỏa giá trị sống tốt đẹp của thanh niên nói chung và thanh niên 

Thanh Hóa nói riêng. 

- Chương trình trọng điểm: 

 Kết nối STYC với các doanh nghiệp để tổ chức các chương trình giới thiệu việc làm cho 

thanh niên Thanh Hóa; 

 Tổ chức chương trình thiện nguyện hướng về quê hương;  

 Tổ chức giải thể thao, văn nghệ giao lưu giữa các đội nhóm, cá nhân là hội viên trực thuộc 

CLB nhằm nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho hội viên và tạo sự gắn kết giữa 

các hội viên 

 Phát triển trang Web/fanpage của STYC để cung cấp các thông tin giới thiệu về các họat 

động của STYC, kết nối hội viên và cung cấp cho Hội viên các thông tin về các chương 

trình bổ ích dành cho hội viên STYC...Duy trì, phát triển trang Web www.styc.vn làm 

cầu nối và giao lưu với các tổ chức Hội đồng hương Thanh Hóa tại Tp. HCM và các tỉnh 

phía Nam, CLB doanh nhân Thanh Hóa tại Tp. HCM và phía Nam và các nhóm hội khác.  

 Tổ chức họp tòan thể các Hội viên 1 lần/năm vào dịp Kỷ niệm ngày thành lập STYC. Các 

chi hội trực thuộc STYC tổ chức. Phối hợp với Hội đồng hương Thanh Hóa tại Tp.HCM 

và các tỉnh thành phía Nam để tham gia công tác tổ chức ngày họp Đồng hương, các ngày 

kỷ niệm như Giổ Tổ vua Lê Lợi,... 

 Phát triển số Hội viên của STYC trong Nhiệm kỳ I lên khỏang 300 Hội viên.  

- Chương trình mở rộng 

 Tổ chức các chương nhằm rèn luyện kỹ năng mềm cho Thanh niên Thanh Hóa phía Nam, 

thu hút các diễn giả là những chuyên gia trong ngành là người Thanh Hóa mong muốn 

http://www.styc.vn/
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truyền lửa cho hế hệ thanh niên, xây dựng cộng đồng thanh niên Thanh Hóa phía Nam là 

một cộng đồng trí thức và nhân văn. 

 Tổ chức Ngày hội giới thiệu việc làm, kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp và STYC 

 Tổ chức vinh danh các nhóm/cá nhân hội viên tiêu biểu để thu hút các nhóm tham gia, 

quản lý hoạt động và động viên kịp thời, lan tỏa thông điệp sống đẹp trong các hội viên, 

từng bước làm sạch môi trường sinh hoạt trên mạng của các nhóm. 

 Tổ chức cuộc thi tôn vinh sự duyên dáng, đảm đang, khéo léo của phụ nữ, nữ thanh niên 

xứ Thanh phía Nam. 

4. Công tác tài chính và xã hội: 

- Thực hiện việc thu Hội phí thường niên của các Hội viên, lập sổ sách kế tóan (thu chi tài 

chính) của STYC tuân thủ theo Quy chế Quản lý Tài chính của Ban đề xuất và Ban chủ 

nhiệm thông qua. 

- Tổ chức các chương trình ý nghĩa để thu hút, duy trì và phát triển Quỹ họat động thường 

niên của STYC phục vụ cho lợi ích của Hội viên; nâng cao thương hiệu và vị thế của 

STYC.  

- Mức thu đóng phí hàng năm được thông qua và thống nhất. Các Phó Ban Chủ Nhiệm và 

Chủ Nhiệm đóng phí 2.000.000 đ/ năm. Các thành viên là Ủy viên Ban Chủ Nhiệm đóng 

phí 1.000.000 đ/năm. Hội viên đóng phí 200.000 đ/ năm. 

Phương hướng hoạt động đã được 100% Đại biểu thông qua theo kết quả Đại hội lần I, ngày 

02/10/2022. 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2022 

                         BAN CHỦ NHIỆM STYC 

                                 CHỦ NHIỆM                              

                                 Cao Thị Giang 

 

 

 

 

 


