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KẾ HOẠCH 
Tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2022 

Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2022) và đón Tết nguyên đán Nhâm Dần 

------- 
 

Nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm 

Dần 2022; Được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và 

Doanh nghiệp tỉnh 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 2022, với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/2/1930 - 03/2/2022) và đón Tết nguyên đán Nhâm Dần; kỷ niệm 91 năm 

ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022) và các sự 

kiện trọng đại của đất nước. 

- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022. 

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 hoạt động tình nguyện và an sinh xã hội 

- Nội dung: Trao 50 túi an sinh cho các gia đình đang điều trị F0 tại nhà. 

- Thời gian: Trong tháng 01/2022. 

- Địa điểm: Xã Hiếu Trung, Huyện Tiểu Cần. 

- Hình thức: Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

giao Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc hỗ 

trợ 50 cơ số thuốc và tạo điều kiện cho đoàn y, Bác sỹ khám bệnh, tư vấn sức khỏe, 

cấp thuốc miễn phí và trao túi an sinh cho các hộ gia đình đang điều trị tại nhà. Đồng 

thời, liên hệ với các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt địa điểm khám bệnh. 

2. Tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện”  

- Chủ đề: “Xuân ấm áp – Tết yêu thương”  

- Nội dung:  10 phần quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn 

không có điều kiện về quê ăn tết; Trao 10 phần quà tết cho Cựu Thanh niên xung 
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phong; Tặng 50 thùng mì tôm và các nhu yếu phẩm cho các gia đình neo đơn, 

trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (gồm: Đường, sữa, mì tôm ….). 

- Thời gian: Ngày 21/01/2022 (thứ 6). 

- Địa điểm: Xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang 

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

tổ chức hoạt động, xét chọn các hộ gia đình có hoàn cảnh neo đơn, trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn trao quà, nhu yếu phẩm; Giao Huyện đoàn mời các cô Cựu TNXP 

trên địa bàn huyện tham dự để Ban Thường vụ Đoàn khối thăm hỏi, tặng quà. 

- Mời lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tham dự chương trình. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp 

- Xây dựng kế hoạch và xin chủ trương, kinh phí 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 hoặc nhu yếu phẩm cần thiết từ các doanh nghiệp, 

mạnh thường quân để thực hiện Chương trình đảm bảo theo kế hoạch đề ra. 

- 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 

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

đoàn viên, thanh niên, người dân có hoàn cảnh khó khăn hoặc tổ chức các hoạt 

động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022. Các hoạt động đảm bảo 

vui tươi, tiết kiệm, an tòa và tạo khí thế sôi nỗi, thu hút được đoàn viên, thanh 

niên tham gia. Hoạt động diễn ra phải gắn với công tác phòng, chống dịch Covid 

-19 theo tinh thần chỉ đạo của Đoàn cấp trên. 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 

2022 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 Phạm Phước Trãi, Phó Bí thư ĐUK  (để b/c); 

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

- TT Đảng ủy KCCQ-DN (để b/c); 

- TT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Ban Phong trào Tỉnh đoàn (để b/c); 

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

- Lưu VP. 
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