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KẾ HOẠCH 
Tổ chức chƣơng trình “Xuân tình nguyện” năm 2020 

------- 
 

Căn cứ Kế hoạch số 71-KH/ĐTN, ngày 09/12/2019 của Ban Thường vụ 

Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà vinh về việc tổ chức chương 

trình “Ấm áp nghĩa tình”, vận động quyên góp quần áo, đồ dùng học tập tặng 

cho người nghèo, gia đình chính sách và thanh niên yếu thế, thực hiện Chương 

trình “Xuân tình nguyện” năm 2020; 

Nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động mừng Đảng quang vinh - mừng Xuân 

Canh Tý năm 2020; Được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy Khối các cơ 

quan và Doanh nghiệp và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Khối 

các cơ quan và Doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình “Xuân tình 

nguyện” năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) và các sự kiện trọng đại của đất nước. 

- Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Canh Tý năm 

2020. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Đoàn Khối các 

cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, trong tham gia thực hiện các hoạt động vì cộng đồng, 

vì an sinh xã hội. Nêu cao tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”. 

- Hoạt động được tổ chức đảm bảo thiết thực, an toàn, hiệu quả, tạo được sự quan 

tâm, ủng hộ của cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên và các lực lượng của toàn xã hội. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Tổ chức chƣơng trình “Xuân tình nguyện”  

* Nội dung:  

- Tổ chức, tư vấn sức khỏe khám bệnh và phát thuốc phí cho 400 người nghèo, 

người già neo đên trên địa bàn. 

- Trao tặng quần, áo, mùng, mền, đồ dùng học tập (từ chương trình “Ấm áp 
nghĩa tình” - 1000kg áo, quần,...). 

- Tặng 200 quà gồm: (nhu yếu phẩm gia đình và tiền mặt) cho người dân thuộc 

diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn và gia đình chính sách. 

- Tặng 03 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo. 

- Tặng 02 góc học sinh cho học sinh nghèo. 

- Tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. 

- Tặng 1.500 quyển tập học sinh. 

- Hỗ trợ 01 thanh niên yếu thế, (giải pháp hỗ trợ thanh niên yếu) 

* Hình thức: 
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- Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan giao Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa 

khoaTrà Vinh tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc hỗ trợ 400 cơ số thuốc tặng người 

nghèo; đoàn Bác sỹ khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 400 người 

nghèo tại xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; Tham 

mưu hỗ trợ xe đưa đoàn Bác sỹ phục vụ công tác khám bệnh. 

- Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan phối hợp Ban Thường vụ Huyện 

đoàn Châu Thành chỉ đạo xã đoàn Lương Hòa A và phối hợp với Huyện đoàn 

Càng Long chỉ đạo xã đoàn Đại Phúc, tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân 

của 02 xã trên phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

+ Tạo điều kiện, triệu tập lực lượng thanh niên địa phương đối ứng để tổ 

chức các chương trình hoạt động theo kế hoạch. 

+ Chuẩn bị địa điểm khám bệnh cho người dân, địa điểm tặng quà, xe 

đạp,… cho học sinh và người nghèo. 

+ Mỗi xã chọn và lập danh sách 100 người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia 

đình khó khăn, gia đình chính sách nhận quà; Riêng xã Lương Hòa A, huyện Châu 

Thành chọn 03 em học sinh THCS nhận xe đạp;  200 hộ dân khó khăn có nhu cầu 

khám bệnh, tư vấn sức khỏe, nhận thuốc miễn phí; chọn 01 hộ thanh niên yếu thế, 

nhận nguồn hỗ trợ của Đoàn Khối (nằm trong giải pháp hỗ trợ thanh niên yếu thế cho 

địa phương_có kế hoạch riêng). 

+ Xây dựng kịch bản và dẫn chương trình tặng quà cho người nghèo. 

+ Mời lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tham dự chương trình. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN, CHƢƠNG TRÌNH 

1. Thời gian: Ngày 11/01/2020 (Thứ bảy) 

- Sáng: Từ 7h30 đến 100 giờ, khám bệnh và tặng quà 100 phần quà cho 

người nghèo, khó khăn và gia đình chính sách tại xã Đại Phúc, huyện Càng Long; 

- Chiều: Từ 13h30 đến 17h00, tổ chức chương trình xuân tình nguyện tại xã 

Lương Hòa A, huyện Châu Thành gồm các nội dung: Tổ chức khám bệnh và phát thuốc 

miễn phí và tặng 100 phần quà cho người nghèo, khó khăn và gia đình chính sách tại xã; 

tổ chức phát 1000kg quần áo cho người dân địa phương; tổ chức thăm và tặng quà động 

viên, trao nguồn lực hỗ trợ thanh niên yếu thế ở địa phương để làm ăn; 

2. Địa điểm: Tổ chức các hoạt động nhờ địa phương chuẩn bị địa điểm. 

3. Thành phần dự: (Đoàn Khối các CQ&DN 20 đồng chí) 

- Mời Thường trực Tỉnh đoàn; Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh 

nghiệp; Mời lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, các ngành, đoàn thể xã Lương Hòa A, 

xã Đại Phúc (nhờ UBND xã Lương Hòa A và xã Đại Phúc mỗi xã chọn mời 100 người 

dân thuộc diện hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách để khám bệnh nhận quà của 

Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp; riêng đối với xã Lương Hòa A, chọn 01 hộ 

thanh niên yếu thế nhận nguồn lực hỗ trợ làm ăn). 

- Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan: 05 đồng chí. 

- Giao: Chi đoàn Cơ quan Thanh Tra tỉnh, Chi đoàn Sở Tư pháp, Đoàn cơ sở Sở lao 

động Thương binh và Xã hội tỉnh; Chi đoàn Bưu điện tỉnh (mỗi đơn vị cử 01 đồng chí). 

- Đoàn trường Cao đẳng Y tế cử 03 đồng chí hỗ trợ khám bệnh. 

- Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc cử 

đoàn Bác sĩ tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cấp, phát thuốc miễn phí đảm bảo cho 
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400 người dân (dự kiến 10 Y, Bác sĩ). Chuẩn bị phương tiện vận chuyển thuốc và đoàn 

Bác sĩ đến Ủy ban Nhân dân xã Đại Phúc, Ủy ban Nhân xã Lương Hòa A để khám bệnh 

theo thời gian trên cho 200 người; riêng hoạt động khám bệnh tại Trung tâm Bảo trợ xã 

hội tỉnh năm trong hoạt động Xuân tỉnh nguyện cấp Đoàn Khối, giao cho Đoàn cơ sở chủ 

động sắp xếp thời gian phù hợp báo cáo Thường trực Đoàn Khối cùng tham dự); 

4. Chương trình tặng quà gồm có: 

- Văn nghệ đầu giờ (Nhờ các địa phương sắp xếp chương trình văn nghệ 

đầu giờ khoảng 2 đến 3 tiết mục). 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Phát biểu BTV Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.  

- Phát biểu lãnh đạo địa phương. 

- Phát biểu của lãnh đạo Tỉnh đoàn, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh 

nghiệp (nếu có). 

- Trao tặng các nguồn lực. 

- Kết thúc. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn Khối các cơ quan Và Doanh nghiệp 

- Xây dựng kế hoạch và xin chủ trương Thường trực Đảng ủy Khối các cơ 

quan và Doanh nghiệp để tổ chức thực hiện. 

- Triển khai kế hoạch đến các cơ sở Đoàn trực thuộc. 

- Vận động kinh phí, nguồn lực để thực hiện Chương trình. 

- Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức hoạt động đảm bảo kế hoạch đề ra. 

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

- Tổ chức vận động cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên 

quyên góp áo quần, đồ dùng học tập, học bổng, xe đẹp, tặng người nghèo, học sinh 

nghèo hiếu học theo tinh thần kế hoạch số 71-KH/ĐTN, ngày 09/12/2019. 

- Tùy điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn 

viên, thanh niên, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả thực hiện báo cáo lồng 

ghép báo cáo tháng định kỳ tại thời điểm triển khai. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2020 

của của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề nghị các 

đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận 
- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Đ/c Trương Thanh Long, PBT ĐUK  (để b/c); 

- TT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- TT Đảng ủy KCCQ-DN (để b/c); 

- Ủy viên BTV Đoàn KCCQ-DN (để th/h); 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (để th/h); 

- Lưu VP. 

 

 


