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KẾ HOẠCH  
Tổ chức Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2021 

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

 Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 46-KHPH/TĐTN-SGDĐT, ngày 

07/6/2021 giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà 

Vinh về việc tổ chức Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”  năm 2021. 

Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp xây dựng kế 

hoạch thực hiện Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2021, với 

những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Tập hợp và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của lực lượng 

đoàn viên, học sinh, cán bộ, giáo viên trẻ tại các trường THPT, Trung tâm Giáo 

dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. 

 - Giáo dục lòng yêu lao động trong lực lượng học sinh; tạo môi trường 

cho đoàn viên, học sinh, cán bộ, giáo viên trẻ tự rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, kĩ 

năng thực hành xã hội; tìm hiểu, giao lưu, học tập kinh nghiệm trong học tập, 

công tác và hoạt động đoàn. 

 - Góp phần tham gia hưởng ứng cuộc vận động xây dựng trường học thân 

thiện, học sinh tích cực. 

 - Thiết thực hưởng ứng hoạt động chiến dịch tình nguyện hè của tỉnh. 

 2. Yêu cầu 

 - Nội dung hoạt động cụ thể, phù hợp, thiết thực; kết hợp hài hòa giữa 

khơi dậy sức tình nguyện và chăm lo, rèn luyện cũng như tạo sân chơi cho     

học sinh. 

 - Đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các nội dung của chiến dịch đã 

được xác định; chú trọng công tác truyền thông nhằm thu hút đông đảo học sinh, 

cán bộ, giáo viên trẻ tham gia, đồng thời thu hút được sự quan tâm, ủng hộ và 

đồng hành của xã hội. 

 - Chiến dịch được thực hiện với phương châm “An toàn - Kỷ luật -   nh 

đ ng -  h  t th  ”. 

 - Thực hiện đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

theo quy định. 
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 II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI LƯỢNG, SỐ LƯỢNG THAM GIA 

 1. Thời gian: Từ ngày 15/6/2021 đến 15/8/2021 

 2. Địa điểm: Tại các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên & 

Hướng nghiệp dạy nghề Thành phố Trà Vinh; mỗi đội hình gắn với địa bàn nơi 

mình cư trú đóng; khuyến khích công tác phối, kết hợp giữa các trường với nhau 

để tổ chức hoạt động phù hợp với địa phương (mỗi đội hình đảm bảo thực hiện 

ít nhất 03 đợt ra quân trong chiến dịch). 

 3. Đối tượng: Đoàn viên thanh niên, Cán bộ, giáo viên trẻ và học sinh các 

trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên & Hướng nghiệp dạy nghề 

Thành phố Trà Vinh. 

 4. Số lượng:  Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành, Đoàn trường 

Phổ thông DTNT-THPT tỉnh và Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành lập ít 

nhất 01 đội hình có số lượng đoàn viên thanh niên, học sinh phù hợp với các 

công trình, phần việc tại địa phương đơn vị và có ít nhất 02 cán bộ, giáo viên trẻ 

của trường tham gia. 

 III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác truyền thông cho chiến dịch 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động người dân trên 

địa bàn c ng tham gia hoạt động với các đội hình tình nguyện ho c vận động 

đưa con em tham gia sinh hoạt hè, tham gia các nội dung hoạt động của        

chiến dịch  

- Các hoạt động của chiến dịch được tuyên truyền rộng rãi, kịp thời thông 

qua các sản phẩm tuyên truyền trực quan, trên webiste của đơn vị, mạng xã hội 

của tập thể, cá nhân  Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các gương học sinh tình 

nguyện tiêu biểu; các hoạt động hiệu quả, ý nghĩa, thiết thực. 

2. Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện 

trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 

- Tổ chức các đội hình tuyên truyền trong học sinh và người dân về thái độ, 

hành vi ứng xử nơi công cộng, bảo vệ môi trường; tuyên truyền về nếp sống văn 

minh, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông tại các địa điểm vui chơi, giải trí, nhà 

văn hóa, khu vui chơi trẻ em trên địa bàn. 

- Thực hiên “Ngày lao đ ng vì mô  trường ” , Tổ chức trồng, chăm sóc 

cây xanh, vườn cây trong khuôn viên trường học, điểm sinh hoạt văn hóa tại địa 

phương  

- Tổ chức hoạt động tham gia xây dựng cảnh quan môi trường đô thị 

“Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, xóa các điểm đổ rác, quảng cáo, rao v t 

không đúng quy định, tham gia xây dựng khu dân cư xanh  

- Tổ chức các hoạt động  hỗ trợ công tác dạy và học, công tác chuẩn bị 

cho năm học mới sau dịch bệnh. 



3 

 

 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giữ gìn vệ sinh, nâng cao sức khỏe 

phòng, chống chống dịch bệnh Covid-19. 

3. Tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa nhân dịp ngày 

Thương binh - liệt sĩ 27/7 

- Thăm hỏi, chăm sóc, chia sẻ với các gia đình có công với cách mạng, 

người già neo đơn, học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, con em chiến sĩ, 

cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại các vùng biển, đảo. Tổ chức các hoạt động 

hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế tại các nhà tình thương, mái ấm 

trên địa bàn.  

- Tổ chức đến thăm các địa chỉ đỏ, các di tích, địa danh lịch sử tại địa 

phương; tổ chức các hoạt động tìm hiểu và bảo tồn, phát huy các giá trị truyền 

thống văn hóa, lịch sử của dân tộc.  

- Tổ chức các đội hình tuyên truyền trong học sinh và người dân về thái 

độ, hành vi ứng xử nơi công cộng, bảo vệ môi trường khu vực công cộng và nơi  

ở, nơi làm việc, học tập. 

- Tổ chức các đội hình tham gia tu sửa, chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh tại 

các nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Tham gia các hoạt 

động Thắp nến tri ân nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7  

4. Tổ chức các hoạt động trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành xã 

hội, chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng 

- Tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng 

vệ, phòng chống bạo lực học đường, giải quyết các vấn đề liên quan đến tâm lý 

tuổi mới lớn, trách nhiêm của hoc sinh đối vớ i gia đình, nhà trường và xã hội; tổ 

chức các hoạt động trải nghiệm thực tế, định hướng nghề nghiệp cho học sinh.  

- Gắn kết ch t chẽ giữa hoạt động tình nguyện với các nội dung sinh hoạt 

hè của học sinh Trung học phổ thông. Tham gia hỗ trợ sinh hoạt hè cho thiếu nhi 

trên địa bàn dân cư  Tổ chức sinh hoạt hè, ôn tập văn hóa hè cho thiếu nhi.  

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 

2021 – 2022.  

- Triển khai các ấn phẩm tuyên truyền, hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ thiếu 

nhi học tập, rèn luyện kỹ năng thông qua hình thức trực tuyến.  

- Thường xuyên nắm bắt, kết nối, hỗ trợ hoạt động tình nguyện của các 

Câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện do học sinh khởi xướng và triển khai.  

Ghi chú: Trước khi triển khai thực hiện, các đơn vị phải báo cáo, xin ý 

kiến của cấp ủy, chính quyền và xây dựng nội dung tổ chức hoạt động phù hợp 

với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị; đồng thời thực hiện đảm bảo 

công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương, đơn vị. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Đoàn Khối 
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Triển khai Kế hoạch đến các Đoàn trường THPT, Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên – Hướng nghiệp dạy nghề Thành phố Trà Vinh. Sau hoạt động 

tổng hợp báo cáo về Tỉnh đoàn theo quy định. 

2. Các Đoàn trường THPT, Trung tâm GDTX-HNDN TP. Trà Vinh 

- Xây dựng Kế hoạch, tham mưu, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, Ban 

Giám hiệu tổ chức thực hiện các nội dung của chiến dịch. 

- Mỗi đơn vị phối hợp các ngành chức năng thực hiện ít nhất 02 chương 

trình tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, tư vấn tâm lý, trang bị kỹ 

năng thực hành xã hội cho học sinh; tuyên truyền công tác phòng chống ma túy 

cho học sinh; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh và thực hiện 

01 công trình, phần việc thanh niên cho thanh thiếu nhi trên địa bàn  Các hoạt 

động có hình ảnh để minh chứng. 

- Vận động nguồn lực chuẩn bị cho chiến dịch. 

- Tổng hợp báo cáo tuần vào thứ Năm hàng tuần, báo cáo tổng kết Chiến 

dịch của đơn vị trước ngày 10/8/2021 quan IO_Đoàn khối. 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” năm 2021. Đề 

nghị các Đoàn trường THPT, Trung tâm GDTX0HNDN-TP. Trà Vinh quán triệt 

triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện có những khó khăn báo cáo về 

Thường trực Đoàn Khối để hướng dẫn thực hiện. 

 
 

Nơi nhận: 
- Đ/c Nguyễn Văn Tám, TUV, BT ĐUK (b/c); 

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

- Thường trực Tỉnh đoàn (b/c); 

- Thường trực Đảng ủy Khối (b/c); 

- Ban TTN TH Tỉnh đoàn (b/c); 

- Các Đoàn trường THPT, TT GDTX- HNDN 

TP. Trà Vinh (t/hiện); 

- Lưu VP  

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 
 
 


