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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hải Hậu, ngày 8 tháng 6 năm 2017

KẾ HOẠCH
Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017
-------Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm
2017; Thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện
Hải Hậu lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2017-2022) vào cuộc sống và thi đua lập thành tích
chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định lần thứ XIV.
Ban Thường vụ Huyện đoàn ban hành kế hoạch tổ chức “Chiến dịch Thanh niên tình
nguyện hè 2017”, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế
- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “
Tuổi trẻ Hải Hậu chung tay xây dựng Nông thôn mới bền vững và phát triển”.
- Thông qua các hoạt động tình nguyện tạo môi trường để thanh niên rèn luyện,
cống hiến và trưởng thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố,
nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội.
- Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè phải là hoạt động thiết thực, thể hiện
được dấu ấn, hình ảnh của thanh niên, chiến dịch phải tạo được sự quan tâm chỉ đạo của
cấp uỷ, chính quyền, thu hút được đông đảo thanh thiếu nhi và toàn xã hội tham gia.
2. Yêu cầu
- Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 được tổ chức rộng khắp, hiệu quả,
thiết thực, an toàn và bền vững gắn với nhu cầu từng địa phương. Chú trọng tổ chức
các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực
lượng xã hội cùng tham gia.
- Có sự phối hợp đồng bộ giữa các chiến dịch tình nguyện của các đối tượng
thanh niên trong dịp hè.
3. Thời gian: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được thống nhất triển khai
rộng khắp trên địa bàn toàn huyện từ tháng 6/2017 đến tháng 8/2017 và chọn tháng 7
là “Tháng cao điểm của chiến dịch”.
II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỰC HIỆN
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1. 100% Đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động chiến dịch tình nguyện
hè 2017, báo cáo cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm tạo điều kiện và triển khai có
hiệu quả chiến dịch hè tình nguyện.
2. 100% Đoàn cấp xã, thị trấn tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, văn hóa, văn
nghệ, vui chơi, giáo dục kỹ năng xã hội cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Chăm
sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...Vận động tặng sách vở, dụng cụ học tập cho thiếu
nhi, vận động trẻ em đến trường.
3. 100% cơ sở Đoàn có ít nhất 01 hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng
chống ma tuý 26/6”.
4. 100% Đoàn các xã, thị trấn phối hợp với Công an xã và các ban, ngành có
liên quan đảm nhận giáo dục, cảm hoá, giúp đỡ ít nhất 01 thanh niên chậm tiến, thanh
niên sau khi mãn hạn tù, thanh niên sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng.
5. 100% Đoàn xã, thị trấn thành lập đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ và
có các hoạt động tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thanh niên tham gia
xây dựng Nông thôn mới bền vững và phát triển.
- Đoàn xã, thị trấn có các công trình, phần việc thanh niên, mỗi đoàn viên một
hành động thiết thực học tập và làm theo lời Bác.
6. 100% Đoàn xã, thị trấn tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn
đáp nghĩa, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà cho gia đình thương binh, liệt sỹ, có công với cách
mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7).
7. 100% các khu lưu niện, nghĩa trang liệt sĩ được chỉnh trang và tổ chức thắp
nến tri ân vào tối ngày 26 – 27/7/2017.
8. Mỗi cơ sở Đoàn tổ chức được ít nhất 01 hoạt động quyên góp, thăm tặng quà
cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, các gia đình có con em
làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tại các vùng biên giới, hải đảo.
9. 100% Đoàn các xã, thị trấn gửi ít nhất 03 tin, bài, hình ảnh phản ánh hoạt
động tình nguyện hè về huyện Đoàn qua email: bchuyendoanhaihau.vn@gmail.com.
III. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI
1. Công tác tuyên truyền
1.1. Nội dung triển khai
- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Chiến dịch đến đông đảo đoàn viên, thanh
niên nhằm vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng Chiến dịch.
- Thường xuyên tuyên truyền về các hoạt động của Chiến dịch; giới thiệu các mô
hình, công trình, sản phẩm tình nguyện hiệu quả, thiết thực; các gương đoàn viên,
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thanh niên, tập thể tiêu biểu tham gia tích cực và có thành tích tốt trong thực hiện
Chiến dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.
- Đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh
niên. (theo Quyết định số 57/2015QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ).
1.2. Phương thức triển khai
Phối hợp với các cơ quan Báo, Đài phát thanh địa phương tuyên truyền các
hoạt động của tổ chức Đoàn trong Chiến dịch tình nguyện Hè 2017. Tích cực tuyên
truyền trên Cổng thông tin điện tử của địa phương và các trang mạng xã hội.
2. Chương trình Tiếp sức mùa thi
2.1. Thời gian triển khai: Tháng 6/2017, trong đó đợt hoạt động cao điểm diễn
ra từ ngày 20/6 đến ngày 25/6/2017.
2.2. Lực lượng tham gia: Đoàn viên Thanh niên đang học tập tại các trường
THPT, Trung tâm GDTX, TT – Dạy nghề trên địa bàn huyện, Đoàn các xã, thị trấn tổ
chức các cụm thi.
2.3. Nội dung triển khai
- Tư vấn, hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh trong quá trình tham dự kỳ
thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Tổ chức các hoạt động truyền
thông, tuyên truyền về chương trình để đông đảo thí sinh, người thân tiếp cận thông
tin, liên hệ khi cần thiết.
- Tham gia thực hiện các hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tuyên
truyền, phát hiện và tham gia phòng, chống các hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng tới thí
sinh, người nhà thí sinh và an ninh trật tự tại các điểm thi.
3. Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh
3.1. Lực lượng tham gia: Cán bộ, giáo viên trẻ, học sinh các trường THPT, TT
- GDTX, TT - Dạy nghề về nghỉ hè tại địa phương. Thanh niên tại các địa bàn diễn ra
Chiến dịch.
3.2. Nội dung triển khai
- Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng Nông thôn mới bền vững và phát
triển: Tiếp tục tập trung triển khai phong trào “Tuổi trẻ Hải Hậu chung tay xây dựng
Nông thôn mới bền vững và phát triển”, phối hợp thực hiện tốt công tác “Hướng
nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên; đẩy mạnh phong trào văn hoá,
văn nghệ, thể dục thể thao tại các xóm (TDP); nâng cấp, hoàn thiện các đường điện
đảm bảo sáng hoá đường giao thông nông thôn”.
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- Tham gia phát triển kinh tế ở nông thôn: Hỗ trợ tư vấn thanh niên làm
kinh tế, phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, các mô hình liên kết làm kinh tế,
chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng; tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ
thuật, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên.
- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có
công với cách mạng, người già neo đơn, mẹ Việt Nam anh hùng trong Tháng “Đền ơn
đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”; tổ chức chương trình thắp nến tri ân các anh hùng
liệt sỹ; thực hiện các hoạt động tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường các nghĩa
trang liệt sỹ, các di tích lịch sử văn hóa
- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức hoạt động “thắp nến
tri ân” đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sỹ vào tối ngày 26/7/2017.
- Tổ chức thăm hỏi, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh,
liệt sĩ, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn, bệnh
nhân nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhiễm chất độc da cam, trẻ khuyết tật...
- Tổ chức các hoạt động bổ túc văn hóa, ôn tập hè, phổ cập bơi cho thiếu nhi.
- Tuyên truyền trong thanh niên, học sinh, người dân các vấn đề liên quan đến chủ
quyền biên giới, biển đảo; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chia sẻ với gia đình, con em
chiến sĩ, cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại các vùng biển đảo.
- Tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi: vận động học sinh có hoàn cảnh khó khăn
tiếp tục đến trường; gây quỹ học bổng, tặng đồ dùng thiết yếu cho thiếu nhi trong dịp
đầu năm học mới.
- Tổ chức kết nạp đoàn viên, hội viên mới; tham mưu cấp uỷ tổ chức lễ kết nạp
Đảng cho những đoàn viên tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn tại địa bàn diễn ra Chiến dịch; vận
động các đội nhóm tự phát trong thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện chung
của Chiến dịch.
4. Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ
4.1. Thời gian triển khai: Từ tháng 6 – tháng 7/2017.
4.2. Lực lượng tham gia
Cán bộ, giáo viên trẻ, học sinh các trường THPT, TT - GDTX, TT - Dạy nghề
về nghỉ hè tại địa phương. Thanh niên tại các địa bàn diễn ra Chiến dịch.
4.3. Nội dung hoạt động
- Ban chấp hành Đoàn trường THPT, TT - GDTX, TT - Dạy nghề phối hợp với
Đoàn các xã, thị trấn. Mỗi Đoàn trường thành lập 01 đội hình thường trực triển khai
Chiến dịch, bao gồm các giáo viên trẻ và học sinh; chuẩn bị nguồn lực thực hiện và
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chỉ đạo đoàn viên tham gia các hoạt động nơi cư trú; phối hợp với các cơ quan, ban,
ngành, chính quyền địa phương để hỗ trợ tốt các hoạt động của Chiến dịch.
- Tổ chức các đội hình tình nguyện thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc các gia
đình có công với cách mạng, người già neo đơn và người có hoàn cảnh khó khăn trên
địa bàn; đảm nhận các hoạt động tu sửa, chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh tại các nghĩa
trang liệt sỹ, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn, tổ chức các hoạt động thắp nến tri ân
vào tối ngày 26/7...
- Tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn.
- Tổ chức sinh hoạt hè, ôn tập văn hóa hè cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
5. Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng
5.1. Lực lượng tham gia: Đoàn viên là công chức, viên chức.
5.2. Nội dung hoạt động
- Tổ chức hoạt động tư vấn, trợ giúp người dân về thủ tục hành chính tập trung
trong các lĩnh vực được quan tâm, như: bảo hiểm xã hội, đất đai, y tế, thuế, cấp đổi
chứng minh nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai; bảo đảm an toàn giao thông...
- Tổ chức tư vấn khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính
sách: mẹ VNAH, thương binh bệnh binh; gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cựu thanh
niên xung phong tại một số địa phương trên địa bàn huyện.
- Giáo dục truyền thống, tuyên truyền về biên giới, hải đảo trong đoàn viên,
thanh niên, thăm hỏi, chăm lo, sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà nhân ái cho các
gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn, mẹ Việt Nam
anh hùng trong Tháng “Đền ơn đáp nghĩa – Uống nước nhớ nguồn”; tổ chức chương
trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào ngày 26/7...
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp huyện:
- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức thực hiện các nội dung
trong “ Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017”; phối hợp với phòng LĐTBXH
huyện chỉ đạo để chiến dịch hoạt động có hiệu quả.
- Phân công đồng chí cán bộ Huyện đoàn phụ trách các vùng, miền, bám sát cơ
sở, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, có các biện pháp hỗ trợ các đơn vị khi
cần thiết.
* Một số hoạt động tập trung cấp huyện:
- Chỉ đạo các trường Tiểu học; Trung học cơ sở trong toàn huyện tổ chức bàn
giao ĐV-TTN về sinh hoạt hè tại địa bàn dân cư theo hướng dẫn của Ban Thường vụ
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Huyện đoàn; Huy động đoàn viên, học sinh khối THPT, sinh viên các trường đại
học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp về nghỉ hè tại địa phương tham gia hoạt động
hè tình nguyện (Thực hiện theo Hướng dẫn Giới thiệu ĐVTN về sinh hoạt nơi cư trú).
- Chỉ đạo tổ chức lễ thẵp nến tri ân, thăm tặng quà gia đình chính sách nhân dịp
kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ.
- Tổ chức tập huấn lớp kỹ năng công tác Đoàn - Hội - Đội cho đội ngũ bí thư,
Phó bí thư, Tổng phụ trách các Liên đội trên toàn huyện (dự kiến tháng 8/2017)
- Tổ chức 01 hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, phát quà miễn phí cho ít nhất 200
đối tượng là gia đình chính sách, hộ nghèo (Dự kiến: T6/2017, địa chỉ cụ thể thông báo sau).
- Chủ động phối hợp với các đội Thanh niên tình nguyện trên địa bàn tỉnh, các
trường ĐH, CĐ, THCN tổ chức các hoạt động tình nguyện trên địa bàn theo sự phân
công của BTV tỉnh đoàn (Có thông báo cụ thể sau). Phân công cán bộ huyện đoàn đôn
đốc, theo dõi, hướng dẫn cơ sở tổ chức thực hiện các nội dung trong chiến dịch.
- Tổng kết, báo cáo Ban chỉ đạo cấp tỉnh đề nghị tuyên dương các tập thể, cá
nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017.
.2. Đoàn các xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc
- Căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng kế hoạch hoạt
động chiến dịch tình nguyện hè 2017, báo cáo cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm tạo
điều kiện và triển khai có hiệu quả chiến dịch tình nguyện hè 2017.
- Tăng cường công tác tuyên truyền về chiến dịch tình nguỵên hè trên các
phương tiện thông tin, trên hệ thống phát thanh cơ sở, giới thiệu mô hình, điển hình
tiên tiến để tuyên truyền, khen thưởng, tại các địa phương, đơn vị, kịp thời đề xuất,
giới thiệu Ban Thường vụ Huyện đoàn.
- Tổ chức hoạt động và quản lý ĐVTTN – học sinh về tham gia hoạt động tình
nguyện theo phiếu giới thiệu; huy động đoàn viên, học sinh khối THPT, sinh viên các
trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp về nghỉ hè tại địa phương tham gia
các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện.
- Củng cố các đội TNXK theo hướng hiệu quả và thiết thực.
- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính
sách, các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi...
- Tổ chức lễ thắp nến tri ân vào tối ngày 26/7/2017 nhân kỉ niệm 70 năm ngày
Thương binh liệt sĩ.
- Đối với đơn vị có đội Thanh niên tình nguyện về hoạt động, BTV đoàn xã, thị
trấn báo cáo về BTV huyện đoàn, cấp ủy cùng cấp, phối hợp xây dựng chương trình
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và tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương (báo cáo cụ
thể nội dung và thời gian hoạt động về BTV huyện đoàn).
3. Chế độ thông tin, báo cáo
- Các đơn vị gửi kế hoạch triển khai thực hiện chiến dịch tình nguyện hè 2017
và đăng ký dự kiến các hoạt động cụ thể (theo mẫu gửi kèm) trước ngày 16/6/2017 về
cán bộ Huyện đoàn phụ trách đơn vị.
- Báo cáo bằng văn bản kết quả hoạt động đợt 1 trước ngày 14/7/2017 (thứ sáu);
Báo cáo tổng kết chiến dịch trước ngày 24/8/2017 (thứ năm) Báo cáo có xác nhận của
cấp ủy Đảng.
- Hàng tuần, trước 17h.00’ thứ sáu, các đơn vị đoàn trực thuộc gửi thông tin
nhanh kết quả các hoạt động, mô hình, điển hình tiêu biểu trong Chiến dịch qua cán bộ
Huyện đoàn phụ trách đơn vị để tổng hợp, theo dõi thi đua và gửi qua địa chỉ email:
bchuyendoanhaihau.vn@gmail.com ./.

Nơi nhận:
- BTV Đoàn các xã, thị trấn;
- Đoàn trường THPT, TTGDTX, TT DN,
- Chi đoàn Công an huyện.
- Lưu Văn phòng.

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN
BÍ THƯ

(Đã ký)

Mai Thanh Tùng

HUYỆN ĐOÀN HẢI HẬU
BCH ………………………………
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
…, ngày … tháng 6 năm 2017

BẢN ĐĂNG KÝ CÁC HOẠT ĐỘNG
TRONG CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2017
-----

TT

Tên hoạt động

Nội dung triển khai

Thời gian - Địa điểm
(dự kiến)

1
2
3
4
5

TM. BAN THƯỜNG VỤ...................…

Ghi chú

