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BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN  
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Số: 236 -CV/ĐTN 
“V/v triển khai Chiến dịch tình nguyện 

 “Hoa phượng đỏ toàn quốc” năm 2021”  

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày 16 tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 
- Đoàn Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành; 

- Đoàn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh; 

- Đoàn Trung tâm GDTX - HNDN TP.Trà Vinh. 
 

Căn cứ Công văn số 1658
A
-CV/TĐTN-PT, ngày 18/6/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “Tổ chức các hoạt động cao điểm Chiến dịch 

Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Trà Vinh năm 2021”; 

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động cao điểm trong chiến 

dịch tình nguyện“Hoa phượng đỏ toàn quốc” năm 2021 do Trung ương Đoàn 

và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo. Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan 

và doanh nghiệp đề nghị Ban Thường vụ các Đoàn trường THPT, Trung tâm 

GDTX - HNDN TP. Trà Vinh trực thuộc Đoàn khối triển khai thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Tổ chức ngày cao điểm “Hoa phượng đỏ toàn quốc”  

- Thời gian: 01 ngày, ngày 15/8/2021 (Chủ nhật) 

- Địa điểm: các Đoàn trường: Đoàn trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện 

Thành; Đoàn Trường phổ thông DTNT THPT tỉnh và Đoàn Trung tâm GDTX - 

HNDN TP.Trà Vinh đồng loạt ra quân thực hiện Ngày hội. Mỗi Đoàn trường 

có ít nhất 01 đội hình tham gia Ngày hội. 

2. Nội dung hoạt động 

- Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên và 

người dân về hoạt động; tuyên truyền các hoạt động diễn ra trước, trong và sau 

các ngày cao điểm trong Chiến dịch.  

- 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 hiện “Ngày lao động vì môi trường” , tổ chức trồng, chăm sóc cây 

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

địa phương. 
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- 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 vặt 

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. 

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

phòng, chống chống dịch bệnh Covid-19. 

- Khuyến khích đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên nền tảng số, 

mạng xã hội trước, trong và sau các hoạt động đồng loạt để tạo sức lan tỏa sâu 

rộng trong đoàn viên, thanh niên và trong xã hội. 

3. Đăng ký hoạt động, chế độ thông tin báo cáo 

- Đoàn trường đăng ký hoạt động cao điểm trong Chiến dịch tình nguyện 

“Hoa phượng đỏ toàn quốc” năm 2021 và gửi về Đoàn khối trước ngày 

05/8/2021 (theo mẫu gửi kèm).  

- Kết thúc hoạt động có tin, bài viết đăng tải trên các phương tiện thông 

tin truyền thông của đơn vị. Đồng thời, gửi báo cáo kết quả về Đoàn khối các cơ 

quan và doanh nghiệp trong ngày 16/8/2021 (qua phần mềm I-OFICE Đoàn 

khối) để tổng hợp. 

* 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. 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị Ban 

Thường vụ các Đoàn trường THPT, Đoàn Trung tâm GDTX - HNDN TP.Trà 

Vinh tham mưu cấp ủy triển khai, thực hiện theo tinh thần công văn này. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Phong trào Tỉnh đoàn (b/c); 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 

 


