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KẾ HOẠCH
Thực hiện mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm xây dựng điểm vui chơi cho
thiếu nhi” trong đoàn viên huyện U Minh Thượng năm 2021
--------------Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện U Minh Thượng lần
thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng mô hình
“Nuôi heo đất tiết kiệm xây dựng điểm vui chơi cho thiếu nhi” trong đoàn viên
huyện U Minh Thượng năm 2021, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm rèn luyện tính tiết kiệm trong mỗi đoàn viên. Qua mô hình đẩy
mạnh phong trào vì đàn em thân yêu, gây quỹ xây dựng điểm vui chơi, tạo sân
chơi lành mạnh cho các em thiếu nhi địa bàn dân cư.
- Mô hình được xây dựng trên tinh thần tự nguyện của đoàn viên. Qua xây
dựng mô hình tạo thành phong trào tình nguyện rộng khắp trên địa bàn huyện
- Nguồn kinh phí sau xây dựng mô hình thu được phải đảm bảo được công
khai, minh bạch và được sử dụng đúng mục đích, yêu cầu đề ra.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN
1. Đối tượng thực hiện
Mỗi tổ chức Đoàn nuôi 01 con heo đất (chi đoàn, BCH Đoàn cấp cơ sở).
Cán bộ đoàn, đoàn viên thuộc tổ chức nào thì tham gia nuôi heo đất của đơn vị
đó. Ngoài ra, các tổ chức đoàn tranh thủ các nguồn vận động hợp pháp khác
hoặc các mô hình của Đoàn có kinh phí để nuôi heo đất.
2. Hình thức thực hiện
- Hình thức nuôi heo đất: Hàng tháng trong buổi sinh hoạt chi đoàn, họp
BCH đoàn sẽ vận động đoàn viên tham gia bỏ tiết kiệm vào heo đất. Không quy
định định mức, số tiền nuôi heo đất tùy theo khả năng của đoàn viên, cán bộ
đoàn. Heo đất của đơn vi nào do BCH đoàn đơn vị đó quản lý. Đối với các chi
đoàn trong trường THCS&THPT có thể do BCH Đoàn trường quản lý. Các đơn
vị tự chuẩn bị heo đất để thực hiện mô hình.
- Hình thức khui heo đất: Việc khui heo đất phải được BTV Huyện đoàn
chỉ đạo đồng loạt. Số tiền thu được dùng vào mục đích chung xây dựng điểm vui
chơi cho thiếu nhi địa bàn dân cư.
3. Thời gian thực hiện

- Thời gian phát động mô hình: Các chi đoàn, BCH đoàn cơ sở hoàn
thành triển khai mô hình trước ngày 15/12/2020.
- Thời gian khui heo: Khui heo đồng loạt vào dịp kỉ niệm 65 năm Ngày
thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2021)
III. BIỂU DƯƠNG KHEN THƯỞNG
Ban Thường vụ Huyện đoàn xem xét tuyên dương đối với đơn vị thực
hiện tốt mô hình.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. BTV huyện Đoàn
Xây dựng và triển khai kế hoạch đến các cơ sở Đoàn trực thuộc. Giao bộ
phận Tuyên giáo trực tiếp tham mưu BTV Huyện đoàn thực hiện kế hoạch này,
thường xuyên theo dõi, báo cáo quá trình triển khai thực hiện. Cán bộ Huyện
đoàn phụ trách địa bàn trực tiếp theo dõi chỉ đạo thực hiện mô hình tại đơn vị
phụ trách.
2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc
Các cơ sở Đoàn trực thuộc báo cáo cấp ủy, triển khai đến đoàn viên về
mục đích, ý nghĩa của nguồn quỹ.
Căn cứ Kế hoạch của BTV Huyện Đoàn triển khai đến các chi đoàn trực
thuộc thực hiện đảm bảo tinh thần kế hoạch.
Trên đây là thực hiện mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm xây dựng điểm vui
chơi cho thiếu nhi” trong đoàn viên huyện U Minh Thượng năm 2021./.
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