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Tiếp nối thành công của Hội trại Thanh niên năm 2018, năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh
đoàn tổ chức Hội trại thanh niên Ninh Bình với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ Cố Đô”. Chương
trình sẽ được diễn ra từ 12/4 đến 15/4 (tức ngày 8-11/3 âm lịch) với 18 trại của các huyện,
thành đoàn và đoàn trực thuộc.

Trong 4 ngày, thanh niên các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc tham gia dựng trại,
trang trí trại tại khu vực Sân lễ hội Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư. Đồng thời, tham
gia các trò chơi, hoạt động và giao lưu nghệ thuật do Ban tổ chức Lễ hội tỉnh và Ban tổ chức
Hội trại Thanh niên tổ chức như: thi cắm hoa nghệ thuật, thi đi guốc 6 chân, thi nhảy bao bố
đồng đội, thi đá bóng đồng đội, thi bịt mắt đập niêu, thi kéo co…

Việc tổ chức Hội trại giúp thanh niên tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các bậc Tiên đế
và các bậc tiền nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; khơi dậy truyền thống yêu
nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp
xây dựng bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Thông qua các hoạt động Lễ hội góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa lịch sử
văn hóa của dân tộc; quảng bá tiềm năng thế mạnh về kinh tế - xã hội những nét văn hóa đặc
sắc, danh lam thắng cảnh nổi tiếng về đất và con người Cố đô Hoa lư – Ninh Bình. Đồng thời
góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ cấp bộ Đoàn tích cực thi đua học tập, lao
động, sản xuất góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Một số hình ảnh tại Hội trại Thanh niên năm 2018:
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Thanh niên tham gia trò chơi kéo co

Sôi động phần thi đi guốc 6 chân
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