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KẾ HOẠCH  
Tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021 

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

 Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 45-KHPH/TĐTN-SGDĐT, ngày 

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

Trà Vinh về việc tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021. 

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

hoạch tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

 - Hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi 

Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia năm 2021, góp phần đảm bảo cho kỳ thi 

diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh để đạt kết quả   

cao nhất. 

 - Thông qua hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, tạo môi trường để đoàn viên 

thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tinh thần tương thân tương 

ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng. 

 - Chương trình được tổ chức đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, an toàn, hiệu 

quả; thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân đồng tình 

hưởng ứng tham gia. 

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

theo quy định. 

 - Đảm bảo các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ trong thời 

gian diễn ra kỳ thi. 

 II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG 

 1. Thời gian: Đợt hoạt động cao điểm diễn ra từ ngày 07/7 – 09/7/2021 

  2. Địa điểm thực hiện: Tại các điểm thi trong toàn tỉnh (Có danh sách các 

điểm thi đính kèm theo kế hoạch). 

 3. Đối tượng tham gia 

 - Đối tượng tham gia tiếp sức, hỗ trợ thí sinh: Học sinh, Sinh viên, giáo 

viên, giảng viên trẻ đang học tập, giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, 

các trường THPT, Trung tâm GDTX HNDN trên địa bàn tỉnh; đoàn viên thanh 

niên các xã, phường, thị trấn; Người dân tại các địa bàn tổ chức chương trình. 
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 - Đối tượng hỗ trợ: thí sinh và người nhà thí sinh tham gia kỳ thi THPT 

năm 2021; các thí sinh dự tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm 2021. 

 III. ĐỘI HÌNH, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

  1. Đội hình: Các đoàn trường trực thuộc thành lập ít nhất 01 Đội hình Thanh 

niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” tham gia tại các điểm thi trên địa bàn các 

huyện, thị xã, thành phố (Mỗi đội hình tình nguyện từ 07 - 10 tình nguyện viên, 

tùy theo nhu cầu thực tế tại các điểm thi có thể phân bổ số lượng phù hợp).  

 Trong quá trình thực hiện cần đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh theo quy định. 

  2. Nội dung hoạt động 

 2.1. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền (trước ngày 06/7/2021) 

 - Tổ chức các đội hình thông tin, tuyên truyền, đưa tin về chương trình 

trên các trang tin điện tử, trang mạng xã hội, các phương tiện thông tin tại các 

trường, địa phương. Tập trung tuyên truyền về cổng thông tin của chương trình 

qua địa chỉ: http://tiepsucmuathi.vn; giới thiệu cho các cơ quan báo chí về hoạt 

động hiệu quả tại đơn vị. Ghi nhận, phản ánh các trường hợp thí sinh khó khăn 

cần hỗ trợ; đảm bảo nguồn tư liệu, hình ảnh của Chương trình.  

 - Thiết kế các sản phẩm tuyên truyền dưới nhiều hình thức nhằm hướng 

dẫn cách thức nộp hồ sơ, đăng ký thi và các thông tin liên quan cần lưu ý về kỳ 

thi THPT năm 2021 trực tuyến, đặc biệt là các địa phương vùng sâu của tỉnh. 

Thiết lập các đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ thí sinh và sự đồng hành, 

hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong xã hội. 

 2.2. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ (từ ngày 06/7 – 09/7/2021) 

 - Đón, tư vấn, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong những ngày làm 

thủ tục tại các địa điểm thi; hướng dẫn, chỉ dẫn sơ đồ phòng thi theo từng môn 

thi, buổi thi.  

  - Tổ chức tìm kiếm giới thiệu nhà trọ: xây dựng dữ liệu, giới thiệu nhà trọ 

miễn phí, nhà trọ giá rẻ, an toàn cho thí sinh và người nhà; vận động nhà hảo tâm 

cung cấp chỗ trọ miễn phí, giá rẻ cho các thí sinh và người nhà thí sinh trong thời 

gian dự thi (khi thí sinh và gia đình thí sinh có nhu cầu). 

 - Tổ chức tìm kiếm địa điểm ăn uống: xây dựng dữ liệu, giới thiệu quán 

ăn bình dân, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; vận động các nhà hảo tâm hỗ 

trợ cơm miễn phí, giá rẻ; cung cấp nước uống miễn phí và các vật phẩm thiết 

yếu cho thí sinh và người nhà thí sinh tại các điểm thi.  

 - Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Trà Vinh 

và các huyện, thị, thành đoàn nơi có các điểm thi diễn ra để tổ chức các hoạt 

động:  Tư vấn, trao đổi kinh nghiệm, giúp học sinh tự tin khi tham dự kỳ thi; 

phát hiện và kịp thời hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt như: khuyết tật, mồ côi, 

không có người thân đưa đón trong các ngày thi, ở xa địa điểm thi để phân công tình 

nguyện viên trực tiếp hỗ trợ việc đưa đón và động viên thí sinh trong những ngày thi; 

http://tiepsucmuathi.vn/
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hỗ trợ địa điểm ăn, nghỉ; vận động các nguồn lực xã hội hóa, tổ chức các bàn, quầy 

tiếp sức mùa thi tại các điểm thi để cung cấp miễn phí nước uống, quạt... cho thí sinh 

và người nhà thí sinh. Khuyến khích tổ chức các điểm phục vụ nước miễn phí cho thí 

sinh và người nhà; tổ chức các điểm ngồi nghỉ (râm mát, gần điểm thi) cho người nhà 

trong lúc chờ thí sinh làm bài thi. 

 * Lưu ý: Trước triển khai thực hiện các đơn vị phải báo cáo, xin ý kiến 

của cấp ủy, chính quyền và xây dựng nội dung 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. 

 2.3. Các hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn ở các điểm thi 

  - Phối hợp cùng với cơ quan chức năng, lực lượng chuyên môn hướng dẫn, 

phân luồng giao thông, giảm ùn tắc giao thông tại các điểm thi và nút giao thông 

xung quanh các điểm thi. 

  - Phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng 

tiêu cực lợi dụng kỳ thi ảnh hưởng đến thí sinh và người nhà thí sinh như: nâng 

giá, gây mất trật tự, trộm cắp... kịp thời xử lý khi có sự cố bất thường xảy ra 

như: thời tiết, tai nạn, cháy, nổ… Thành lập các đội hình tình nguyện “giữ xe miễn 

phí” cho thí sinh và người nhà trong các ngày diễn ra kỳ thi. 

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp 

  - Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 

2021 đến các cơ sở Đoàn quán triệt thực hiện. 

  - Chỉ đạo các Đoàn trường trực thuộc trên địa bàn rà soát và tổ chức các 

hoạt động hỗ trợ cho các em học sinh thuộc hộ gia đình nghèo, đặc biệt khó 

khăn, gia đình thương binh, liệt sĩ, học sinh ở xa điểm thi. 

  - Chỉ đạo các Đoàn trường trực thuộc Đoàn Khối tổ chức tuyên truyền cho 

đoàn viên thanh niên tham gia đăng ký các đội hình tình nguyện. Thành lập các đội 

hình tình nguyện, phân công nhiệm vụ cho đoàn viên thanh niên tham gia Chương 

trình. Đảm bảo mỗi điểm thi có ít nhất 01 đội hình tình nguyện hoạt động. 

  2. Các Đoàn trường trực thuộc 

  - Xây dựng Kế hoạch, tham mưu xin ý kiến cấp ủy, lãnh đạo nhà trường tổ 

chức thực hiện các nội dung của chương trình (theo kế hoạch thực hiện Chương trình 

tiếp sức mùa thi của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp).  

  - Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Trà Vinh 

và các huyện, thị, thành đoàn nơi có các điểm thi diễn ra tổ chức tốt, hiệu quả các 

hoạt động theo kế hoạch.  

 - Mỗi Đoàn trường thành lập ít nhất 01 đội hình thanh niên tình 

nguyện“Tiếp sức mùa thi” (Mỗi đội hình tình nguyện từ 07 - 10 tình nguyện 

viên, tùy theo nhu cầu thực tế tại các điểm thi có thể phân bổ số lượng phù hợp). 

Danh sách tình nguyện viên, địa bàn hoạt động gửi về Văn phòng Đoàn khối các 
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cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trước ngày 01/7/2021 (có xác nhận của cấp ủy). 

Báo cáo kết quả, hình ảnh đội hình thực hiện Chương trình “Tiếp sức mùa thi” 

năm 2021 gửi sau 03 ngày khi kết thúc tất cả các hoạt động theo kế hoạch của đơn 

vị qua phần mềm I.Office Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp. 

  Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 

2021. Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các 

đoàn trường trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực 

hiện có khó khăn báo cáo kịp thời về Ban Thường vụ Đoàn Khối để xử lý. 
 

 

 

 

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, Cao đẳng nghề, Cao đẳng y tế (t/hiện); 

- Lưu VP. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 
 


