
 

 

THỊ ĐOÀN NGÃ NĂM ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

BCH TRƯỜNG THPT MAI THANH THẾ  

***  

Số:    -KH/ĐTN Ngã Năm, ngày    tháng    năm 2016 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016 
 

   

Căn cứ theo Kế hoạch số 12-KH/ĐTN, ngày 7/6/2016 của của Ban thường vụ Thị 

Đoàn Ngã Năm về việc tổ chức “Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2016”; 

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trường THPT Mai Thanh Thế về việc tổ 

chức các hoạt động sinh hoạt trong hè cho học sinh, năm học 2015 – 2016; Ban Thường 

vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 

2016, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA  

 Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển 

kinh tế - xã hội; góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị. 

Thông qua hoạt động tình nguyện tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn 

luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, 

có bản lĩnh, trí tuệ, có kỹ năng thực hành xã hội, có sức khoẻ, đóng góp cho sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức 

Đoàn, Hội; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội và đoàn viên, thanh niên 

trong xã hội. 

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Chủ đề: 

“Tuổi trẻ trường THPT Mai Thanh Thế chung tay xây dựng 

 văn minh đô thị; tình nguyện vì đàn em thân yêu” 

2. Thời gian:  

Từ 01/6 đến 31/8/2016 và tháng 7/2016 là “Tháng cao điểm của Chiến dịch”. 

3. Địa điểm: 

Địa bàn nơi cư trú, nơi làm việc, học tập của đoàn viên, thanh niên; 

Các địa bàn có đơn vị phối hợp: Phường I, xã Mỹ Quới (Đoàn trường THPT Lê 

Văn Tám), xã Mỹ Bình, xã Vĩnh Quới và xã Tân Long. 

III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 

Tập trung triển khai theo Kế hoạch số 12-KH/ĐTN, ngày 7/6/2016 của của Ban 

thường vụ Thị Đoàn Ngã Năm về việc tổ chức “Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 

2016”; đảm bảo các chỉ tiêu được phân công; Thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong 

chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2016. Dự kiến tổ chức Lễ ra quân vào ngày 

22/6/2016. 

Thực hiện các hoạt động hưởng ứng theo Kế hoạch số 549/KH-SGDĐT, ngày 

28/3/2016 về việc hướng dẫn triển khai “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2016. 
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Thực hiện theo tinh thần Công văn số 1078/SGDĐT-GDTrH, ngày 19/6/2016 về việc 

triển khai tổ chức các hoạt động trong “Tháng hành động phòng chống ma túy” năm 

2016. 

Tổ chức các họat động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tuần 

lễ Biển và Hải đảo Việt Nam. 

Phối hợp với các địa phương tổ chức tốt hoạt động sinh hoạt đoàn viên nơi cư trú, tập 

trung trên địa bàn Thị xã Ngã Năm. 

IV. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Hoạt động do Đoàn cấp trên tổ chức 

Phân công Cán bộ Đoàn – Hội tham gia đúng thành phần và đảm bảo số lượng các 

lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội năm 2016 do Thị Đoàn, Đoàn cấp trên tổ 

chức. 

Cử lực lượng tham gia Lễ “Thắp nến tri ân” tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã Ngã Năm 

nhân dịp lễ kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7, đảm bảo theo chỉ tiêu phân bổ. 

2. Hoạt động do Đoàn trường tổ chức 

2.1 Chương trình “Tiếp sức mùa thi” 

Thành lập đội tình nguyện viên tại chỗ (gồm thành viên đội TNTN của trường, đoàn 

viên chi đoàn giáo viên, lực lượng tình nguyện của Đoàn phường I, thành viên CLB 

Kỹ năng “Sức trẻ”), tổ chức điểm tư vấn, hỗ trợ cho thí sinh và người nhà đặt đối diện 

cổng trường THPT Mai Thanh Thế. Vận động các nguồn hỗ trợ để phát thông tin 

hướng dẫn, nước uống, đồ ăn sáng, suất cơm chay miễn phí… cho thí sinh và người 

nhà thí sinh. 

Phối hợp với Đoàn phường I, vận động các hộ kinh doanh thức ăn, nước uống…trên 

địa bàn gần khu vực điểm thi cam kết bán đúng giá, không nâng giá trong suốt đợt thi. 

Đồng thời, tiến hành khảo sát và vận động các đoàn viên thanh có nhà ở gần khu vực 

thi cho thí sinh và người nhà nghỉ trưa miễn phí. 

Tổ chức buổi tư vấn, trao đổi kinh nghiệm, giúp cho thí sinh tự tin tham dự kỳ thi 

vào ngày 21/6/2016, tại trường THPT Mai Thanh Thế. 

Phối hợp với GVCN thống kê danh sách ĐV – TN có hoàn cảnh khó khăn tham gia 

thi tại Tp.Sóc Trăng (14 thí sinh có thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo) và báo cáo về 

Ban Thường vụ thị đoàn Ngã Năm. Đối với các thí sinh thuộc diện hộ nghèo, cận 

nghèo, Ban Chấp hành chi đoàn Giáo viên trường THPT Mai Thanh Thế hỗ trợ tiền xe 

bus tuyến Ngã Năm – Sóc Trăng, hỗ trợ đưa rước các thí sinh từ điểm thi đến chỗ nghỉ 

(dự kiến đăng ký chỗ trọ miễn phí theo chương trình của Sở). Vận động CLB Kỹ năng 

“Sức trẻ” hỗ trợ 56 suất cơm chay miễn phí cho các thí sinh và người nhà thí sinh thi 

tại Tp.Sóc Trăng. Vận động các đơn vị tài trợ tặng 14 phần quà cho các thí sinh bao 

gồm dụng cụ học tập, tập vở… 

Ban Thường vụ Đoàn trường phân công 04 đ/c trong Ban Thường vụ đoàn trường 

thường trực tại 04 điểm thi trên địa bàn Tp.Sóc Trăng trong suốt đợt thi. Đặt địa điểm 

liên hệ tại trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng để các thí sinh liên hệ khi cần thiết, làm cầu 

nối giữa nhà trường, gia đình với các thí sinh thi tại Tp.Sóc Trăng. 

Cung cấp thông tin về các hoạt động của chương trình để Ban quản trị đăng tải đầy 

đủ thông tin về chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2016 trên trang tin điện tử của 

trường tại đia chỉ: http://thpt-maithanhthe-soctrang.edu.vn 

2.2 Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 

http://thpt-maithanhthe-soctrang.edu.vn/
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a. Các hoạt động tình nguyện tại chỗ: 

- Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường trong việc lập kế hoạch trồng thêm, thường 

xuyên chăm sóc cây kiểng, cây xanh tạo bóng mát trong khuôn nhà trường; tranh thủ các 

nguồn vận động, đóng góp để xây dựng vườn trường một cách hợp lý, phù hợp, phục vụ 

các hoạt động đổi mới giáo dục trong nhà trường. 

- Các liên chi đoàn khối 10, 11 (năm học 2015 – 2016) thành lập một Đội TNTN tại 

chỗ, thường xuyên tổ chức các hoạt động như phân công khu vực trực vệ sinh trên sân 

trường, các dãy cầu thang; thường xuyên nhắc nhở học sinh giữ gìn vệ sinh, lối đi, lớp 

học, các cửa kính được vệ sinh sạch sẽ; tuyên truyền vận động ĐV – TN bảo quản, giữ 

gìn tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị trong nhà trường. 

b. Tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi: 

- Vận động tặng tập, tặng đồ dùng thiết yếu cho thiếu nhi; tổ chức hướng dẫn các em 

thiếu nhi tham gia các trò chơi dân gian. Dự kiến tổ chức tại xã Mỹ Bình và xã Tân 

Long (cùng thời điểm với CLB Thanh niên với pháp luật tuyên truyền). Giao Đội TNTN 

của trường và ĐV giáo viên của Tổ TD – GDQP trường phụ trách. Dự kiến tổ chức 

trong tháng 6/2016. 

- Phối hợp với Tổ TD – GDQP trường tổ chức dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi trên địa 

bàn Phường I, kết hợp với chương trình thể dục tự chọn của HS khối 12, được tổ chức 

trong tháng 6 và 7/2016. 

c. Tổ chức các hoạt động tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị: 

- Tổ chức hoạt động trồng thêm cây xanh, phối hợp với Đội TNTN đoàn Phường I, 

tham gia chăm sóc, trồng thêm hoa để xây dựng “Tuyến đường hoa” tại khóm II, 

Phường I. Tổ chức vào ngày 22/6/2016, lập thành tích hưởng ứng “Tháng hành động vì 

môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2016. 

- Tổ chức ra quân thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” vào các ngày 19/6; 3/7 và ngày 

16/7 với các nội dung chỉnh trang, vệ sinh khu vực chợ, nơi công cộng, bóc xóa các biển 

quảng cáo, rao vặt trái phép, giữ gìn cảnh quang xung quanh khuôn viên nhà trường. 

d. Tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội: 

- Ngày 20/6/2016 tổ chức buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường, mời 

CLB “Thanh niên với pháp luật” trực thuộc Hội LHTN Việt Nam thị xã Ngã Năm triển 

khai các nội dung có liên quan cho các em học sinh. 

- Ngày 24/6/2016 tọa đàm về tác hại của ma túy, các chất gây nghiện đối với thanh 

niên. Đối tượng cán bộ Đoàn – Hội các đơn vị trực thuộc. 

đ. Tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, vì đàn em thân yêu: 

- Chi đoàn GV tổ chức các chuyến thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tuyết, 

tại xã Vĩnh Quới; thăm và tặng quà cho gia đình Anh hùng LLVTND Việt Nam Liệt sĩ 

Mai Thanh Thế tại xã Mỹ Quới; tổ chức các hoạt động chăm sóc di tích lịch sử cấp 

Quốc gia Miễu Bà Chúa Xứ Mỹ Đông, trong dịp lễ 27/7. 

- Thực hiện phần việc thanh niên chăm sóc, quét dọn nghĩa trang liệt thị xã Ngã 

Năm, gồm 2 đợt vào ngày 25/7 và ngày 27/7 (dự kiến trước và sau lễ “Thắp nến tri ân” 

do thị đoàn tổ chức). 

 - Vận động có hiệu quả phong trào “Tặng SGK và đồng phục” trong ĐV – TN khối 

12, tổ chức các đợt thăm hỏi, động viên những ĐV – TN có hoàn cảnh khó khăn, tiến 

hành trao tặng những phần quà đã nhận được. Dự kiến tổ chức trong tháng 7/2016 đối 

với những ĐV – TN có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Quới. 
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e. Tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo trong “Tuần lễ biển và hải 

đảo Việt Nam”; tuyên truyền trong thanh niên, sinh viên, học sinh, người dân các vấn 

đề liên quan đến chủ quyền biên giới, biển đảo thông qua các buổi tọa đàm; phối hợp 

với chi đoàn trường THCS Phường I, tổ chức buổi vẽ tranh với chủ đề “Em yêu biển, 

đảo quê hương”. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn trường 

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; các nội dung Đoàn 

cấp trên đã đề ra, Ban Thường vụ xây dựng phân công chi tiết cho các đ/c trong BCH 

Đoàn trường thực hiện theo đúng những nội dung đã đề ra. 

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tranh thủ các nguồn lực xã hội để triển khai 

thực hiện có hiệu quả chương trình đã đề ra. 

Theo dõi, chỉ đạo các chi đoàn, Đội TNTN trường tổ chức thực hiện tốt theo kế 

hoạch đã đề ra. Chú ý công tác giám sát, động viên đề xuất khen thưởng kịp thời 

những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt. 

2. Tổ Khối, GVCN các lớp phối hợp thực hiện 

Thông tin đến từng HS mục đích, ý nghĩa của “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện 

Hè 2016” do Đoàn trường tổ chức. 

Tranh thủ sự ủng hộ của Hội CMHS trường tạo điều kiện cho HS được tham gia các 

hoạt động trong chương trình đã đề ra. Đồng thời, tranh thủ các nguồn vận động từ 

PHHS để hỗ trợ cho các hoạt động trong chương trình. 

3. BCH các chi đoàn trực thuộc  

Thông tin đến từng ĐV – TN trong đơn vị nắm rõ về mục đích, ý nghĩa của “Chiến 

dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016”  do Đoàn trường tổ chức. 

Chủ động xây dựng kế hoạch hưởng ứng các hoạt động do Đoàn cấp trên tổ chức. 

Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện của các ĐV – TN, kịp thời báo cáo đến Ban 

Thường vụ Đoàn trường những vướng mắc, khó khăn trong quá triển khai. 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016”, của 

BCH Đoàn trường THPT Mai Thanh Thế, năm học 2015 – 2016./. 

 

 TM. BTV Đoàn trường 

 Bí thư 
 * Nơi nhận: 

 - BTV thị đoàn Ngã Năm (để báo cáo); 

 - Đảng ủy, Hiệu trưởng (để báo cáo); 

 - Đ/c Trần Thị Bạch Đằng – P.HT (để báo cáo); 

 - Tổ khối chủ nhiệm (để thông tin); 

 - BCH các chi đoàn (để thực hiện); 

 - Lưu Vp. 

  Trần Minh Khang 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG 
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THỊ ĐOÀN NGÃ NĂM ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

BCH TRƯỜNG THPT MAI THANH THẾ  

*** Ngã Năm, ngày    tháng    năm 2016 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 

“CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ 2016” 
 

TT Nội dung thực hiện 
Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị 

phối hợp 
Ghi chú 

1 

Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên 

tình nguyện hè và chương trình 

Tiếp sức mùa thi năm 2016 

22/06/2016 

Đoàn Phường I, 

Đoàn trường THPT 

LVT, NN 
 

2 
Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 

2016 

20/6/2016 - 

5/7/2016 

Đoàn Phường I, 

Đoàn trường THPT 

LVT, NN; CLB Kỹ 

năng 

Theo kế 

hoạch riêng 

3 
Trồng cây xanh, xây dựng "Tuyến 

đường hoa" 
22/06/2016 Đoàn Phường I 

Tại  Khóm 

II, Phường I 

4 
Tư vấn, trao đổi kinh nghiệm, giúp 

thí sinh tự tin trước kỳ thi 
21/06/2016 

  

5 

Tổ chức hướng dẫn thiếu nhi tham 

gia các trò chơi dân gian; thăm tặng 

quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó 

khăn 

Cuối tháng 

6/2016 

Giữa cuối tháng 

7/2016 

xã Đoàn Mỹ Bình 

 xã Đoàn Tân Long 

 
6 

Tổ chức dạy bơi miễn phí cho thiếu 

nhi 

Tháng 6, 

7/2016 
Đoàn Phường I 

 

7 Hoạt động "Ngày chủ nhật xanh" 

19/6/2016; 

3/7/2016; 

17/6/2016 

Đoàn Phường I 

 
8 

Tuyên truyền phòng, chống ma túy 

học đường 
20/06/2016 

 

 
9 

Tọa đàm về tác hại của ma túy, các 

chất gây nghiện đối với thanh niên 
24/06/2016 

 

 
10 

Các hoạt động của Đội TNTN của 

liên chi đoàn khối 10, 11 
Thường xuyên 

 

 

11 

Thăm, phụng dưỡng Mẹ VNAH, 

gia đình AH LLVTNDVN Liệt sĩ 

Mai Thanh Thế 

27/07/2016 
 

 

12 

Về nguồn tại Khu di tích lịch sử 

cấp Quốc gia Miễu Bà Chúa Xứ 

Mỹ Đông; giao lưu với trường 

THPT Lê Văn Tám 

26/07/2016 xã Đoàn Mỹ Quới 

 
13 

Thực hiện chăm sóc, quét dọn 

Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Ngã Năm 

25/7/2016; 

27/7/2016 
Đoàn Phường I 

 
14 

Phong trào "Tặng SGK và đồng 

phục vì bạn nghèo" 
13/07/2016 xã Đoàn Vĩnh Quới 

 BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT MAI THANH THẾ 


