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TỈNH ĐOÀN BẮC GIANG 

BCH ĐOÀN  TRƯỜNG ĐH NÔNG - LÂM 

BẮC GIANG 

*** 

Số: 50-KH/ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

Bắc Giang, ngày 15  tháng 5 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 

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

Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TĐTN-TNNCĐ, ngày 10/5/2018 của Tỉnh 

đoàn Bắc Giang về việc tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 

2018, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang ban hành kế 

hoạch tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích: 

- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên 

trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; tham gia xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ  kinh tế - xã hội năm 2018 của các địa phương, đặc biệt ở các địa bàn 

khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo. 

- Tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện, tham gia thực hiện 

phong trào “Sinh viên 5 tốt”, cống hiến và trưởng thành; thông qua các hoạt 

động góp phần nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn - Hội và phát triển đoàn viên. 

2. Yêu cầu: 

- Các hoạt động trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 được 

tổ chức hiệu quả; chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện 

gắn với chuyên môn của sinh viên, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. 

- Có công trình, sản phẩm cụ thể trong chiến dịch tình nguyện. 

- Thực hiện nghiêm túc việc điều phối lực lượng, địa bàn theo phân cấp và 

đảm bảo công tác phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị có đội hình tình nguyện và tổ 

chức Đoàn, Hội tại địa phương thực hiện hoạt động tình nguyện. 

- Thực hiện phương châm hành động: 

“Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn” 
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II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ 

- Thành lập Đội thanh niên tình nguyện làm công tác xã hội tại địa phương 

có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, góp phần vào 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. 

- 100% Liên chi đoàn và đoàn trực thuộc duy trì hoạt động công trình, 

phần việc thanh niên. 

- 100% các chi đoàn tổ chức các buổi lao động tình nguyện tại chỗ. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA BÀN 

1. Thời gian:  

- Dự kiến: Từ 01/7/2018 - 15/7/2018 

2. Địa bàn: 

- Đội 1: Xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

- Đội 2: Xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. 

- Đội 3: Tình nguyện Tiếp sức mùa thi năm 2018 tại Bắc Giang. 

3. Số lượng: 

- Dự kiến: 50 tình nguyện viên 

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Tình nguyện Tiếp sức mùa thi 

- Phối hợp với Trung tâm Tuyển sinh & TVVL của nhà trường hỗ trợ các 

địa điểm thi THPT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang với các hoạt động cụ thể như sau:  

- Hướng dẫn, phân luồng, giữ gìn trật tự và đảm bảo an toàn giao thông tại 

các địa điểm thi. 

- Tư vấn và hướng dẫn các thí sinh tham gia thi, trông đồ và cung cấp 

nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh. 

2. Hoạt động tình nguyện tại địa phương tham gia xây dựng nông 

thôn mới (tại huyện Yên Thế, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) 

- Hỗ trợ nhân dân địa phương tu sửa, làm mới nhà ở và hệ thống điện, 

nước sinh hoạt; hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; 

tham gia phòng ngừa giảm thiệt hại do thiên tai trong mùa mưa bão;  

- Tổ chức tập huấn, tư vấn kỹ thuật Nông - Lâm nghiệp cho nông dân ở 

các địa phương (theo yêu cầu của từng địa phương); 

- Tổ chức các Đội thanh niên tình nguyện giúp các hộ gia đình chính sách 

thu hoạch nông sản (vải thiều, dưa, dứa, v.v..); 

- Vận động, giúp đỡ học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn đến trường; bổ 
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túc văn hóa, bồi dưỡng kiến thức cho thanh thiếu niên, nhi đồng; 

- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa hè, vui chơi, giáo dục kỹ năng 

sống cho thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn dân cư; 

- Giáo dục, cảm hoá, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương 

tái hoà nhập cộng đồng. 

3. Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” 

- Tổ chức thực hiện các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ 

nguồn", thăm hỏi, giúp đỡ các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh 

liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng nhân kỷ niệm 71 năm ngày thương binh 

liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018); 

- Phối hợp với Đoàn cơ sở tham gia tu sửa, chỉnh trang và làm đẹp các 

Nghĩa trang liệt sĩ, Đài tưởng niệm liệt sĩ ở các địa phương; tổ chức thắp nến tri 

ân tại địa phương (tại các địa điểm làm công tác tình nguyện xã hội).  

4. Hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng 

- Tổ chức triển khai các hoạt động sinh hoạt hè vui chơi, giải trí, thể dục 

thể thao, giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh, thiếu nhi tại địa bàn dân cư 

gắn với việc tổ chức ôn tập hè củng cố kiến thức cho các em; 

- Tuyên truyền, vận động sinh viên đang nghỉ hè tại địa phương tham gia 

tổ chức các hoạt động cho thiếu niên, nhi đồng. Tổ chức hiệu quả các điểm sinh 

hoạt, vui chơi giải trí cho trẻ em. Tổ chức vận động đỡ đầu cho trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn; 

- Chủ động tham mưu, xây dựng, hỗ trợ trang thiết bị cho các điểm vui 

chơi giải trí của thiếu niên, nhi đồng tại khu dân cư; củng cố góc học tập cho 

thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. 

5. Tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội 

phạm và tệ nạn xã hội 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông; phòng 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên;  

- Tổ chức các đội hình thanh niên xung kích giữ gìn trật tự trị an, phòng 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phối hợp với 

chính quyền địa phương xây dựng các mô hình Đoàn Thanh niên tham gia 

phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 

khu vực Trường; 

- Tổ chức giúp đỡ, hỗ trợ, cảm hóa thanh thiếu nhi chậm tiến và củng cố, 

xây dựng mô hình “Câu lạc bộ thắp sáng ước mơ”, tổ chức các hình thức gặp 

mặt, giao lưu, đối thoại với thanh niên chậm tiến... 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn trường 

- Thành lập Ban Chỉ đạo chiến dịch để triển khai có hiệu quả các nội dung 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 đã đề ra, có thông báo và 

hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị trong quá trình thực hiện chiến dịch. 

- Phối hợp với Hội sinh viên tổ chức các hoạt động trong chiến dịch. 

- Phối hợp với các phòng ban, đoàn thể, địa phương trong việc chỉ đạo, 

thực hiện chiến dịch. 

- Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018. 

2. Cấp Liên chi đoàn và đoàn trực thuộc 

- Chủ động tuyên truyền, thông báo và hướng dẫn ĐVTN của các Chi 

đoàn và các cơ sở trực thuộc tích cực tham gia chiến dịch Thanh niên tình 

nguyện hè năm 2018 đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. 

Tổng hợp các đơn đăng ký tham gia chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 

năm 2018 qua địa chỉ mail: binhan8060@gmail.com trước ngày 10/6/2018, mọi 

chi tiết liên hệ đồng chí Nguyễn Việt Dũng, ĐT: 01684102899. 

 
 

Nơi nhận: 

- Tỉnh đoàn (b/c); 

- Đảng ủy, BGH (b/c); 

- Các LCĐ (t/h); 

- Lưu VP. 
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