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KẾ HOẠCH 
Tổ chức thực hiện mô hình hỗ trợ thanh, thiếu niên yếu thế năm 2021 

------ 

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 

năm 2021 của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp; 

Để kịp thời tổ chức các hoạt động, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên và 

người dân yếu thế trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ban Thường vụ Đoàn 

Khối các cơ quan và Doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp hỗ trợ 

thanh, thiếu nhi và người dân yếu thế năm 2021 với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm thắp sáng niềm tin, tạo điều kiện về vật chất, tinh thần kịp thời hỗ trợ, 

giúp đỡ cho thanh thiếu nhi và người dân yếu thế được hòa nhập với cộng đồng. 

- Tổ chức các giải pháp, tạo dựng các mô hình để giúp đỡ, hỗ trợ thanh, 

thiếu nhi và người dân yếu thế, là hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, 

tình nguyện của tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp trong tham gia 

thực hiện các hoạt động vì cộng đồng, vì an sinh xã hội.  

- Các giải pháp, mô hình phải 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, GIẢI PHÁP 

1. Tổ chức chương trình “Đồng hành cùng thanh, thiếu nhi yếu thế”  

1.1. Các mô hình hỗ trợ về rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, chữa bệnh 

- Mô hình nâng cao sức khỏe, đảm bảo chất lượng cuộc sống, khám chữa 

bệnh cho thanh thiếu nhi yếu thế. 

- Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thanh thiếu niên yếu thế. 

- Mô hình hỗ trợ điều trị, trị liệu cho thanh thiếu niên khuyết tật. 

1.2. Các mô hình hỗ trợ giao lưu, chia sẻ, nâng cao đời sống tinh thần 

- Xây dựng các diễn đàn, các sân chơi định kỳ dành cho những thanh, 

thiếu niên yếu thế. có cùng hoàn cảnh để họ có môi trường phù hợp sinh hoạt. 

- Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp các 

ngày lễ lớn, Ngày Quốc tế thiếu nhi, Trung thu hằng năm. 

2. Giải pháp thực hiện các mô hình 
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- Để thắp sáng niềm tin cho thanh niên yếu thế, Đoàn Khối các cơ quan và 

Doanh nghiệp tỉnh, phối hợp với lãnh đạo các sở, ngành, Ban Thường vụ các Huyện, 

Thị, Thành đoàn tích cực tổ chức hoạt động, mô hình để thu hút các đối tượng tham 

gia, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo việc làm cho thanh, thiếu niên yếu thế ổn định cuộc sống, từ 

đó tìm các giải pháp thích hợp để hỗ trợ cho từng đối tượng cụ thể. 

- Phối hợp sàng lọc, lựa chọn đối tượng thanh, thiếu niên yếu thế trên địa 

bàn huyện, thị, thành phố để tìm giải pháp hỗ trợ phù hợp. 

- Vận động các nhà mạnh thường  quân, các cơ quan, đơn vị, các cá nhân, tổ 

chức, các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm kịp thời hỗ trợ cho từng đối tượng thanh, 

thiếu nhi yếu thế như cấp thuốc trị liệu miễn phí cho bệnh nhân hiểm nghèo; khám 

bệnh định kỳ cho người khuyết tật; hỗ trợ phương tiện làm ăn cho thanh, thiếu niên 

yếu thế; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho học sinh khuyết tật,... 

- Xây dựng các câu lạc bộ thanh, thiếu niên khuyết tật, nhằm kịp thời 

tham vấn đồng cảnh, sống độc lập để chia sẻ, động viên nhau cùng cố gắng, 

phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Xây dựng các diễn đàn, các sân chơi định 

kỳ dành cho những thanh, thiếu niên yếu thế, có cùng hoàn cảnh để họ có môi 

trường phù hợp sinh hoạt.  

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ hỗ trợ, phụ trách đối với thanh, thiếu niên 

khuyết tật tại trung tâm Bảo trợ, các đơn vị trường học trong khối. 

3. Hình thức 

- Tổ chức tiền trạm đến các đơn vị liên quan tiến hành ra soát, khảo sát 

các đối tượng thanh, thiếu nhi yếu thế trên địa bàn tỉnh. 

- Vận động nguồn lực từ các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp và mạnh thường quân thực hiện chương trình. 

- Tập trung chủ yếu tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh thuộc Sở Lao động, 

Thương Binh & Xã hội tỉnh và một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

- Xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các mô hình gửi đến 

các đơn vị liên quan và các cơ sở Đoàn trực thuộc. 

- Vận động nguồn lực như: thuốc đặc trị, xe đạp, quà tặng, nhu yếu phẩm 

cần thiết... hỗ trợ thanh, thiếu niên yếu thế. 

- Phối hợp với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Lao động Thương 

binh và Xã hội tỉnh, Bảo hiễm xã hội tỉnh, tiến hành khảo sát, lựa chọn đối 

tượng thanh, thiếu niên yếu thế để thực hiện mô hình; 

- Cụ thể trong năm 2021, Đoàn Khối các cơ quan thực hiện 02 mô hình 

giúp đỡ thanh niên yếu thế gồm: 

+ Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh tổ chức hoạt 

động thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nhân 

dịp Quốc tế thiếu nhi 01/6.  
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+ Tiếp tục phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Lao động Thương binh 

và Xã hội tiến hành khám bệnh, phát thuốc miễn phí tập trung cho 100 người 

khuyết tập, người già neo đơn, trẻ em mồ côi và các đối tượng khuyết tật tại Trung 

tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (thực hiện khám định kỳ hàng tháng trong năm 2021). 

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan chỉ đạo các đơn vị sau làm điểm 

chỉ đạo thực hiện mô hình: 

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

đốc cử đoàn Y, Bác sĩ hỗ trợ khám bệnh định kỳ hàng tháng cho 100 người già 

neo đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người khuyết tật tại Trung tâm 

Bảo trợ Xã hội tỉnh. 

- Giao chi đoàn Bảo hiễm Xã hội tỉnh tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám 

đốc phối hợp với cán bộ thuộc Trung tâm Bảo trợ Xã hội cấp bảo hiễm cho các 

đối tượng theo quy định của Bảo hiễm; vận động đoàn viên, thanh niên tại chi 

đoàn thực hiện mô hình hỗ trợ bảo hiểm y tế miễn phí cho ít nhất 02 học sinh 

khuyết tật trên địa bàn tỉnh. 

- Giao Chi đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tham mưu với 

Đảng ủy, Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch, tiến hành thành lập câu lạc bộ 

người khuyết tật nhằm tạo điều kiện để các bạn thanh, thiếu niên khuyết tật có 

mô hình sinh hoạt, tạo sự đoàn kết, giúp nhau trong cuộc sống; hàng tháng phối 

hợp Đoàn Y, Bác sĩ thuộc Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tổ chức các hoạt động 

vui chơi cho trẻ mồ côi, thanh, thiếu niên khuyết tật, nhằm tạo sân chơi bổ ích, 

nâng cao chất lượng cuộc sống cho các đối tượng thuộc đơn vị mình quản lý. 

- Đối với các cơ sở Đoàn còn lại trong khối căn cứ bộ tiêu chí thi đua và tình 

hình thực tế, cần nghiên cứu để có các hình thức cụ thể, thiết thực nhằm kịp thời có 

mô hình hỗ trợ, giúp đỡ thanh, thiếu niên yếu thế hòa nhập vào cộng đồng. 

Kết thúc hoạt động các đơn vị được chỉ đạo báo cáo chuyên đề kết quả 

thực hiện gửi kèm theo báo cáo tháng; các cơ sở đoàn còn lại báo cáo lồng ghép 

vào báo cáo hàng tháng kết quả hỗ trợ thanh, thiếu niên yếu thế (nếu có). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện mô hình hỗ trợ thanh, thiếu niên 

yếu thế năm 2021. Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp đề 

nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc nghiêm túc, triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận 
- Nguyễn Văn Tám, TVU, Bí thư Đảng ủy (để b/c); 
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- TT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- TT Đảng ủy KCCQ-DN (để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Ban Phong trào Tỉnh đoàn (để b/c); 

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

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

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
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