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           TỈNH ĐOÀN KIÊN GIANG                   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN HUYỆN U MINH THƯỢNG 
                     *** 

          Số: 229-KH/ĐTN-ĐKTHT   U Minh Thượng, ngày 28 tháng 12 năm 2020 

               

KẾ HOẠCH  

Tổ chức chương trình Xuân tình nguyện năm 2021 

------------------ 

  

Căn cứ Công văn số 23-CV/UBH, ngày 10/12/2020 của Ủy ban Hội 

LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang“Về việc triển khai Chương trình Xuân tình 

nguyện năm 2021”; Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi năm 2021, Ban Thường vụ huyện Đoàn xây dựng kế hoạch Tổ chức 

chương trình Xuân tình nguyện năm 2021, cụ thể như sau: 

Chủ đề: “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU  

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tương thân tương ái của cán 

bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chia sẻ, 

giúp đỡ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn góp phần bảo đảm an 

sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

- Thông qua các hoạt động nhằm tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, 

cống hiến và trưởng thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp các tầng lớp 

thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, hội và các thành viên 

ngày càng vững mạnh. 

- Các hoạt động được tổ chức hiệu quả, thiết thực, an toàn và bền vững 

gắn với nhu cầu của địa phương, đơn vị; thu hút đông đảo hội viên, thanh niên 

và các lực lượng xã hội cùng tham gia.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Chỉ tiêu 

- 100% Xã Đoàn phối hợp các đơn vị kết nghĩa tổ chức 01 hoạt động đền 

ơn đáp nghĩa, 01 hoạt động giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 01 hoạt 

động thanh niên có hoàn cảnh khó khăn (ưu tiên đối tượng thanh niên công nhân 

bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covd-19), 01 hoạt động tình nguyện tham gia xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tổ chức khởi công thực hiện công trình 

thanh niên (các đơn vị Đoàn ngành phối hợp với xã Đoàn kết nghĩa thực hiện tốt 

nội dung này).  

- 100% cơ sở Đoàn tổ chức tuyên truyền trên fanpage, mạng xã hội về lịch 

sử hình thành, phát triển, vị trí và vai trò, những cống hiến của tổ chức Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc và các sự kiện trong đại của đất nước;  

- Mỗi xã Đoàn ra mắt 01 tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật 

tự; 01 tuyến đường văn minh gắn thực hiện tuyến đường hoa (có cắm bảng); 

phối hợp triển khai ký cam kết thực hiện mô hình khu dân cư không có tệ nạn xã 

hội; có 01 hoạt động cụ thể giúp đỡ thanh niên chậm tiến, hoàn lương. 
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- 100% chi Đoàn tổ chức sinh hoạt lệ; 100% xã Đoàn tổ chức trao danh 

sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy nhân dịp 91 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam.  

- Mỗi Đoàn trường THPT có 01 hoạt động giúp đỡ các em học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn. 

2. Nội dung thực hiện 

2.1.Tổ chức các hoạt động tuyên truyền:  

Tuyên truyền phòng chống các loại dịch bệnh đặc biệt là Covid-19 và các 

bệnh truyền nhiễm. Tổ chức các chương trình “San sẻ yêu thương”, “Xuân biên 

giới, tết hải đảo”, “Xuân yêu thương – tết cho bệnh nhân nghèo”, “Bữa cơm 

yêu thương”... Tổ chức tuyên truyền trên fanpage, mạng xã hội về lịch sử hình 

thành, phát triển, vị trí và vai trò, những cống hiến của tổ chức Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước như: Chào mừng thành công 

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, Tết Nguyên đán, Ngày truyền thống học sinh, 

sinh viên... 

2.2. Chương trình “Chăm lo cho thiếu nhi”: 

- Tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Xây dựng điểm vui chơi cho thiếu nhi” và 

khởi công xây dựng Công trình thanh niên cấp huyện năm 2021 “điểm vui chơi 

cho thiếu nhi”. 

- Tổ chức vận động các nguồn lực xã hội quyên góp, ủng hộ chăm lo cho 

đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân, 

đón tết.  

- Tổ chức sinh hoạt nhóm thiếu nhi địa bàn dân cư.  

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các 

trò chơi dân gian cho thanh thiếu nhi vui xuân, đón tết. 

2.3. Hoạt động “an sinh xã hội” 

- Tổ chức vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ quà tết cho hộ nghèo, các 

đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Phát động chương trình “Những bước chân vì 

cộng đồng”.  

- Tổ chức các hoạt động về nguồn giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, 

tặng quà gia đình chính sách. Vận động nhân dân treo cờ trong dịp tết Nguyên 

đán Tân Sửu 2021. 

- Tổ chức sửa chữa, chỉnh trang, xây mới, sửa chữa cầu, lộ nông thôn, 

thực hiện các tiêu chí tuyến đường văn minh, tuyến đường thanh niên tự quản. 

Vận động và cùng người dân trồng hoa, phát hoang, vệ sinh các tuyến lộ. 

- Xã Đoàn phối hợp với lực lượng vũ trang tăng cường phối hợp tuần tra, 

canh gác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết. Tăng cường công tác 

tuyên truyền thanh thiếu nhi và nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không tổ chức hoặc tham gia các tệ 

nạn xã hội trong dịp tết cổ truyền 2021. Phối hợp ngành Công an triển khai thực 

hiện mô hình “Khu dân cư không có tệ nạn xã hội”. Tổ chức gặp gỡ, động viên, 

tặng quà thanh niên sẵn sàng nhập ngũ. 

- Các cơ sở Đoàn cùng cấp tổ chức tuyên truyền vệ sinh an toàn thực 

phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán. Vận động các tổ chức khám bệnh, tư vấn sức 
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khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có nhu cầu. Tuyên truyền các bệnh 

thường gặp đối với trẻ em tại các điểm trường cho giáo viên và học sinh, đặc 

biệt tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

2.4. Chương trình “Xuân biên giới, tết hải đảo” 

Tổ chức hoạt động sơ kết công tác ký kết nghĩa giữa Huyện Đoàn U Minh 

Thượng và chi đoàn Đồn biên phòng An Thới, Phú Quốc giai đoạn 2018 – 2022. 

2.5. Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội và tham gia xây dựng Đảng 

- Chi đoàn tổ chức sinh hoạt lệ có thể lồng ghéo sinh hoạt đoàn nơi cư trú, 

định hướng các CLB, đội, nhóm thanh niên tổ chức sinh hoạt thông qua các hoạt 

động văn hoá, văn nghệ, thể thao tạo sân chơi lành mạnh vui tươi, có thể mời 

các đối tượng thanh niên công nhân về quê dịp Tết cùng tham gia sinh hoạt.  

- Tổ chức hoạt động nắm nguồn, vận động thanh niên tham gia tổ chức 

Đoàn, Hội. Phát triển đoàn viên trong lực lượng nguồn tuyển quân năm 2021; 

Rà soát cấp sổ đoàn, thẻ đoàn viên có đoàn viên bị thất lạc sổ, thẻ đoàn; Tổ chức 

gặp gở, động viên và tặng quà cho các đối tượng tân binh. 

- Tổ chức bình xét đoàn viên ưu tú dự nguồn giới thiệu cho Đảng trong 

năm 2021. Các cơ sở Đoàn tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ tại 

buổi lễ ra quân xuân tình nguyện cấp mình. 

III. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG 

1. Thời gian: Từ tháng 12/2020 đến tháng 02/2021. 

2. Đối tượng 

Tất cả ĐVTN trên địa bàn huyện. Mỗi xã Đoàn, Đoàn trường, cụm Đoàn 

ngành thành lập đội hình tình nguyện, có ít nhất 15 thành viên để thực hiện các 

hoạt động trong chương trình. 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CẤP HUYỆN (Mỗi hoạt động có kế hoạch 

riêng) 

- Tổ chức ngày chủ nhật xanh và giao lưu TDTT với lực lượng bộ đội 

đóng quân trên địa bàn xã Hòa Chánh (ngày 03/01). 

- Tổ chức giao ban Bí thư chi Đoàn ấp, họp báo cụm xã Đoàn quí IV, tặng 

quà đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tích cực tham gia các hoạt 

động Đoàn – Hội gắn với giao lưu bóng chuyền, các trò chơi dân gian, văn hóa 

văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021 (ngày 08/01). 

- Tổ chức kỉ niệm 71 năm ngày truyền thống HSSV và Hội sinh viên Việt 

Nam (9/1/1950 – 9/1/2021) (ngày 09/01). 

- Chỉ đạo Nhà thiếu nhi tổ chức sinh hoạt nhóm thiếu nhi địa bàn dân cư 

(ngày 11/01). 

 - Đăng cai tổ chức giải bóng chuyền, các trò chơi dân gian trong chuổi các 

hoạt động Tết Quân – Dân (ngày 13-14/01). 

- Tổ chức Liên hoan Câu lạc bộ, đội, nhóm tuyên truyền măng non 2021 

gắn Ngày hội văn hoá thiếu nhi các dân tộc năm 2021 (ngày 17/01). 

- Tổ chức diễn đàn, tọa đàm phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn 

sinh học gắn với du lịch sinh thái nông thôn (ngày 19/01). 

 - Tổ chức sơ kết kết nghĩa cuộc vận động Nghĩa tình biên giới, hải đảo 

(ngày 21-24/01). 
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- Tổ chức lễ phát động Chương trình Xuân tình nguyện 2021 tại xã Thạnh 

Yên (ngày 26/01). 

- Tổ chức viếng và vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ Cây Bàng (ngày 08/02). 

- Chỉ đạo Nhà thiếu nhi phục vụ trống kèn viếng nghĩa trang. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. BTV huyện Đoàn 

- Ban thường vụ huyện Đoàn tham mưu cấp ủy xây dựng và triển khai kế 

hoạch đến cơ sở Đoàn trực thuộc.  

- Giao cho Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên làm thường trực giúp BTV 

huyện Đoàn theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch, tổng hợp thông tin 

báo cáo trong chiến dịch. Tham mưu chính lễ phát động chương trình. 

- Giao cho bộ phận Tuyên giáo đăng các tin bài về các hoạt động, nắm bắt 

tư tưởng thanh niên, kịp thời báo cáo về BTV huyện Đoàn khi có vấn đề phát 

sinh.  

- Giao bộ phận Tổ chức – Kiểm tra tham mưu công tác tổ chức Đoàn và 

tham gia xây dựng Đảng. 

- Giao cho bộ phận CNĐT LLVT tham mưu thực hiện nội dung đền ơn 

đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và hoạt động viếng nghĩa trang. 

- Giao cho bộ phận Thiếu nhi trường học phụ trách hoạt động 71 năm 

ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2021); 

Liên hoan Câu lạc bộ, đội, nhóm tuyên truyền măng non 2021. 

- Giao Nhà thiếu nhi tổ chức các hoạt động dành cho thiếu nhi địa bàn dân 

cư, tổ chức Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc năm 2021. 

- Giao các đồng chí chuyên trách huyện Đoàn chỉ đạo toàn diện hoạt động 

tại các đơn vị phụ trách. 

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

Tham mưu cấp ủy, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động Xuân tình 

nguyện năm 2021 gửi về huyện Đoàn trước ngày 04/01/2021. 

Thành lập các đội tình nguyện tham gia đảm bảo các nội dung hoạt động. 

Dự trù kinh phí, tranh thủ các nguồn lực tại chổ tổ chức các hoạt động. 

Các xã Đoàn trực thuộc đồng loạt tổ chức ra quân trước ngày 15/01/2021 

(Tùy điều kiện của từng đơn vị). Báo cáo kết quả thực hiện đợt 1 về huyện Đoàn 

chậm nhất 11 giờ ngày 19/01/2021 và báo cáo tổng kết chiến dịch chậm nhất 

ngày 18/02/2021. Ngay sau khi tổ chức các hoạt động cá đơn vị gửi tin bài về 

Bộ phận Tuyên giáo huyện Đoàn email: huyendoanumt@gmail.com 

- Nhiệm vụ giao riêng 

+ Giao xã Đoàn Vĩnh Hòa liên hệ, chuẩn bị các nội dung vệ sinh nghĩa 

trang liệt sỹ Cây Bàng. 

+ Giao xã Đoàn Thạnh Yên ra mắt 01 tổ hợp tác phát triển kinh tế trong 

thanh niên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. 

+ Giao Cụm Đoàn ngành huyện vận động 02 phần quà tặng cựu thanh 

niên xung phong nhân dịp ra quân xuân tình nguyện 2021. 

+ Giao Đoàn cơ sở Trung tâm y tế phối hợp CLB Thầy thuốc trẻ tổ chức 

01 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có 

nhu cầu và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
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+ Giao Đoàn cơ sở Công an huyện tổ chức Ngày thứ 7 tình nguyện. 

+ Giao xã Đoàn Hoà Chánh phối hợp Tiểu đoàn 207 thực hiện 02 phần 

việc trong hoạt động Tết Quân – Dân.  

+ Giao xã Đoàn Minh Thuận tổ chức ra mắt Khu dân cư không có tệ nạn 

xã hội. 

+ Giao xã Đoàn An Minh Bắc tổ chức diễn đàn, tọa đàm phát triển nông 

nghiệp theo hướng an toàn sinh học gắn với du lịch sinh thái nông thôn. 

Đối với mỗi hoạt động giao riêng, BTV huyện Đoàn hỗ trợ phong và một 

phần kính phí thực hiện.  

 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức Chương trình Xuân tình nguyện 

nhân dịp xuân Tân Sửu 2021.  

 

Nơi nhận:                                  TM.BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN 
- Thường trực tỉnh Đoàn;                                                                     

- Tổ chỉ tỉnh Đoàn; 

- Thường trực huyện Ủy;                                                                             

- Ban Dân vận huyện Ủy;               

- Các bộ phận huyện Đoàn; 

- Cơ sở Đoàn trực thuộc;       

- Lưu VP, Đ/c Thông, Website.                                                                                                        


