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KẾ HOẠCH 

Tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 

----- 
 

Thực hiện Kế hoạch số 372-KH/TWĐTN-TNTH, ngày 15/4/2021 của 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện 

hè 2021”, Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 

của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch tổ 

chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, hội 

viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Tạo môi 

trường thực tiễn cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. 

2. Là đợt hoạt động thiết thực, cụ thể của Đoàn, Hội các cấp chào mừng 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026; góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình 

Thuận lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. 

3. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021 được tổ chức rộng khắp, 

hiệu quả, an toàn, bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng 

địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền kịp thời, thường xuyên. Tổ chức hoạt 

động tình nguyện phù hợp với tình hình diễn biến của dịch Covid-19. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA BÀN  

1. Thời gian: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 diễn ra từ ngày 

01/6 đến ngày 31/8/2021.  

2. Địa bàn hoạt động tập trung 

- Tập trung các xã khó khăn; xã vùng bãi ngang ven biển (xã Tân Thắng – 

huyện Hàm Tân). 

- Các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2021 (gồm 06 xã: xã 

Hồng Liêm – huyện Hàm Thuận Bắc; xã Thuận Hòa – huyện Hàm Thuận Bắc; 

xã Gia An – huyện Tánh Linh; xã Hàm Thạnh – huyện Hàm Thuận Nam; xã 

Bình An – huyện Bắc Bình; xã Tân Thắng – huyện Hàm Tân).  

- Địa bàn có 03 dân tộc thiểu số quy mô dân số thấp: Cơ Ho (Đông Giang, 

Đông Tiến, La Dạ - huyện Hàm Thuận Bắc); Raglai (Hàm Cần, Mỹ Thạnh – 

huyện Hàm Thuận Nam; Phan Lâm, Phan Sơn, Phan Tiến – huyện Bắc Bình; 

Phan Dũng, Phong Phú – huyện Tuy Phong; Sông Phan – Hàm Tân); Chơ Ro 

(Trà Tân, Đức Tín, Đức Hạnh – huyện Đức Linh). 
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- 03 xã tại huyện đảo Phú Quý. 

- Địa bàn tại chỗ. 

III. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU  

1. Sửa chữa 30 km, làm mới 5 km đường giao thông nông thôn.  

2. Xây dựng mới 30 tuyến đường văn minh hoặc tuyến đường thanh niên 

tự quản với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”, trong 

đó có ít nhất 20 tuyến đường camera an ninh. 

3. Trồng mới ít nhất 45.000 cây xanh. 

4. Xây mới hoặc sửa chữa 12 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng 

đỏ, ưu tiên đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

5. Xây dựng mới hoặc nâng cấp 20 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh 

thiếu nhi. 

6. Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 7.000 ý tưởng, sáng kiến. 

7. Tư vấn hướng nghiệp cho 20.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên. 

8. Giới thiệu việc làm cho 3.000 đoàn viên, thanh niên. 

9. Tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 2.000 đoàn viên, thanh niên; hỗ trợ 

20 dự án khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên. 

10. Kết nạp 3.000 đoàn viên mới; giới thiệu 1.200 đoàn viên ưu tú cho 

Đảng, phấn đấu kết nạp 400 đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú. 

11. Duy trì 10 điểm thường xuyên tổ chức hoạt động làm sạch bờ biển tại 

các địa bàn ven biển. 

12. Mỗi Cụm thi đua cấp tỉnh tổ chức ít nhất 01 hoạt động tại cơ sở. 

IV. NỘI DUNG TRIỂN KHAI  

1. Công tác tuyên truyền  

1.1. Thời gian: Từ 20/5 đến 15/9/2021, trong đó tập trung cao điểm trong 

thời gian diễn ra Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. 

1.2. Nội dung: 

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Chiến dịch; các hoạt động trong 

Chiến dịch; các mô hình, công trình, sản phẩm tình nguyện hiệu quả, thiết thực; 

các gương đoàn viên, thanh niên, tập thể tiêu biểu trong thực hiện Chiến dịch 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng 

và Nhà nước về chương trình khởi nghiệp, lập nghiệp; các mô hình phát triển 

kinh tế, câu lạc bộ thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi, câu lạc bộ thanh niên 

khởi nghiệp; các vấn đề tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ thanh niên trong nghề 

nghiệp, việc làm. 
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- Tuyên truyền Luật Thanh niên, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 

01/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về đối thoại với thanh niên, cơ 

chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 

tuổi đến dưới 18 tuổi; Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ Quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh 

niên tình nguyện. 

- Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, cảnh giác trước những âm mưu, 

thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. 

2. Chương trình "Tiếp sức mùa thi" 

2.1. Thời gian: Từ ngày 01/5 đến ngày 15/7/2021, đợt hoạt động cao 

điểm diễn ra từ ngày 06-08/7/2021 (gắn với lịch thi Trung học phổ thông). 

2.2. Lực lượng: Giảng viên, giáo viên trẻ, sinh viên đang giảng dạy và 

học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng; học sinh các trường THPT trên địa 

bàn toàn tỉnh; đoàn viên, thanh niên các địa bàn tổ chức các điểm thi THPT 

Quốc gia tại các địa phương; các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện trong tỉnh. 

2.3. Nội dung: 

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chương trình sau 20 năm triển khai.  

- Rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ, tiếp sức thí sinh để tổ chức các hình 

thức hỗ trợ phù hợp, tập trung vào thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Đẩy 

mạnh hình thức hỗ trợ trực tuyến, hỗ trợ thí sinh qua cổng thông tin đăng ký trực 

tuyến kết nối giữa tình nguyện viên và các thí sinh cần hỗ trợ về các nội dung: ôn 

thi, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi, giải đáp một số thắc mắc về kỳ thi... 

- Duy trì và phát huy hiệu quả mô hình taxi, xe ôm tiếp sức mùa thi tại các 

điểm trường nhằm hỗ trợ các thí sinh gặp vấn đề trong quá trình tham gia thi 

(như quên giấy tờ, ngủ quên...). 

- Tư vấn, hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh, hỗ trợ thí sinh có hoàn 

cảnh khó khăn, khuyết tật trong quá trình tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc 

gia, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và làm hồ sơ tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.  

- Tùy vào điều kiện thực tế thành lập các đội hình tình nguyện phối hợp 

với lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại 

các khu vực thi, các điểm có mật độ giao thông cao xung quanh các điểm thi; 

hướng dẫn thí sinh sử dụng phương tiện công cộng.  

- Phối hợp cùng địa phương, các bệnh viện, trạm y tế xử lý khi có sự cố 

bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khỏe. Triển khai các phương án phòng chống 

dịch bệnh có thể xảy ra tại điểm thi, điểm đăng ký thi có số lượng đông thí sinh. 

3. Chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh" 

3.1. Thời gian: Từ ngày 01/6 đến ngày 31/8/2021. Tập trung cao điểm từ 

ngày 01/7 đến ngày 15/8/2021. 
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3.2. Lực lượng: Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng; học sinh các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp hệ Trung cấp trong tỉnh; Cán bộ, giảng viên, giáo viên 

trẻ các trường Trung học phổ thông, Đại học, Cao đẳng; đoàn viên, thanh niên 

tại các địa bàn diễn ra Chiến dịch; các đội hình tình nguyện Mùa hè xanh của 

các tỉnh, thành đoàn tham gia hỗ trợ tại các địa bàn khó khăn của tỉnh; đoàn 

viên, thanh niên tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

3.3. Nội dung: 

Tùy vào tình hình của từng địa phương, đơn vị để có hình thức tổ chức 

Chiến dịch phù hợp, hạn chế các hoạt động tập trung đông người, ưu tiên các 

hoạt động tại chỗ, phát huy lực lượng thanh niên tại địa bàn. 

- Duy trì và phát huy hiệu quả các đội hình tình nguyện "4 Cùng" - cùng 

ăn, cùng ở, cùng làm, cùng học hỏi phong tục tập quán của đơn vị Bình Thuận 

trong thời gian qua. 

- Phối hợp với các tỉnh, thành đoàn trong khu vực Cụm Miền Đông Nam 

bộ tổ chức hoạt động tại các địa bàn khó khăn trong tỉnh. 

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới: 

tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tham gia thực hiện các công trình, 

phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; tổ 

chức các đội trí thức trẻ tham gia chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật, mô hình 

mới trong sản xuất; giới thiệu việc làm cho thanh niên nông thôn, chương trình 

OCOP - mỗi xã, phường một sản phẩm; vận động nhân dân tham gia xây dựng 

đời sống văn hóa mới… 

-  Tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh: 

tuyên truyền ý thức gìn giữ cảnh quan, ứng xử văn hóa trong thanh niên và nhân 

dân trên địa bàn đô thị; tổ chức các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, 

“Ngày Chủ nhật xanh” tham gia thực hiện các công trình, phần việc tham gia 

xây dựng đô thị văn minh; xây dựng mới và nâng cao chất lượng hoạt động của 

các tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”… 

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến 

đổi khí hậu: tổ chức các hoạt động triển khai Chương trình “Vì một Việt Nam 

xanh”, các hoạt động hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa; tổ chức hoạt 

động “Hãy làm sạch biển” tại các địa bàn ven biển; triển khai nhân rộng mô 

hình "Hòm rác thông minh", "Camera bảo vệ môi trường"... 

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông: duy trì hoạt động của các đội thanh niên xung kích tham gia đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông; nhân rộng các mô hình cổng trường an toàn giao 

thông, điểm giao cắt đường bộ - đường sắt... 

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội: tổ chức các 

hoạt động hiến máu tình nguyện, tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp phát thuốc 

miễn phí cho người nghèo; tổ chức thăm hỏi, chăm lo cho gia đình có công với 

cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức chương trình thắp nến tri ân... 
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- Tổ chức các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi: tham gia tổ chức sinh hoạt 

hè, dạy bơi, kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, chăm lo cho 

trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tặng học bổng, dụng cụ học tập...  

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện trên không gian mạng: tổ chức đội 

hình tình nguyện viên có trình độ lý luận tốt, phát huy vai trò của các Câu lạc bộ 

Lý luận trẻ xây dựng bài viết tuyên truyền về nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 

tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước; rà soát, phát hiện các 

trang thông tin, nguồn thông tin sai sự thật trên không gian mạng; tập trung đấu 

tranh, phản bác các nguồn tin không chính thống, tin sai sự thật; đẩy mạnh triển 

khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”... 

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

phòng, chống bệnh dịch Covid-19. 

- Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực Tiếng Anh và các ngoại ngữ 

khác cho thanh thiếu nhi, chú trọng triển khai các đội hình tình nguyện chuyên 

dạy Tiếng Anh cho thanh thiếu nhi, người dân tại các địa bàn khó khăn, khu du 

lịch (tập trung địa bàn nội thị thành phố Phan Thiết, khu du lịch quốc gia Mũi 

Né; huyện Phú Quý; địa bàn ven biển, điểm du lịch tại các địa phương). 

- Tổ chức kết nạp đoàn viên, hội viên mới. Tham mưu cấp ủy tổ chức lễ 

kết nạp Đảng cho những đoàn viên tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn tại các địa bàn diễn 

ra Chiến dịch. Vận động các đội nhóm tự phát trong thanh niên tham gia các 

hoạt động tình nguyện chung của Chiến dịch. 

4. Chiến dịch tình nguyện "Hoa phượng đỏ" 

4.1. Thời gian: Từ ngày 01/6 đến 31/8/2021. Tập trung cao điểm từ ngày 

01/7 đến ngày 15/8/2021. 

4.2. Lực lượng: Cán bộ, giáo viên trẻ, học sinh các trường Trung học phổ 

thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. 

4.3. Nội dung: 

- 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 đền ơn đáp nghĩa: thăm hỏi, chăm sóc các gia 

đình có công với cách mạng, gia đình chiến sĩ, cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ 

tại các vùng biển, đảo; tổ chức hành trình đến 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 hoạt động an sinh xã hội: chăm lo người già neo đơn, học sinh, 

thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; thiếu nhi tại các mái ấm, nhà mở trên địa bàn. 

- Tổ chức tuyên truyền trong học sinh và người dân về thái độ, hành vi ứng 

xử nơi công cộng, bảo vệ môi trường; thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”, trồng và 

chăm sóc cây xanh; thực hiện các công trình xanh - sạch - đẹp tại trường, tại khu 

phố. Vận động học sinh và người dân thực hiện an toàn giao thông. 
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- Tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng 

vệ, phòng chống bạo lực học đường; tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý tuổi mới 

lớn, trách nhiệm của học sinh đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Tổ chức các 

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

hoạt động hỗ trợ học sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2021 - 2022. 

- Gắn kết chặt 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. 

- Tổ chức rà soát, giới thiệu, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên ưu tú giới thiệu 

cho Đảng xem xét kết nạp; tham mưu cấp ủy tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đoàn 

viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn tại các mặt trận, địa bàn diễn ra Chiến dịch. 

- Tổ chức chương trình “Trải nghiệm thực tiễn” theo các hình thức: 

+ Hoạt động hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình có công, gia đình 

người già neo đơn.  

+ Học sinh chủ động đăng ký tham gia các hoạt động lao động thực tế 

như: một ngày làm nông dân, một ngày làm thợ xây, một ngày làm giáo viên 

mầm non, một ngày làm lao công… 

5. Chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng" 

5.1. Thời gian: từ ngày 01/6 đến ngày 31/8/2021. 

5.2. Lực lượng: Đoàn viên, thanh niên công nhân, công chức, viên chức, 

doanh nhân trẻ trong tỉnh; các đội hình tình nguyện Kỳ nghỉ hồng của các tỉnh, 

thành bạn tham gia hoạt động hỗ trợ tại các địa bàn khó khăn của tỉnh. 

5.3. Nội dung: 

- Bảo vệ môi trường, tu sửa, giữ gìn cảnh quan cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp xanh - sạch - đẹp. Tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” tại đơn vị: tổng vệ sinh 

môi trường, trồng cây xanh, sơn, sửa tường, rào, cổng cơ quan, vệ sinh máy 

móc, phân xưởng, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy, nổ, xóa các điểm ô 

nhiễm môi trường. 

- Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân tại nhà 

trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện giải 

quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”, tập trung trong các lĩnh vực được quan 

tâm, như: bảo hiểm xã hội, đất đai, y tế, thuế, hải quan. Tổ chức các phiên tòa 

giả định; các buổi tuyên truyền pháp luật tại địa bàn dân cư; hướng dẫn quy 

trình, tư vấn thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực nhà đất, xây dựng, thuế, 

cấp đổi hộ chiếu, căn cước công dân, các thủ tục tư pháp… cho nhân dân. 

- Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tập huấn kiến 

thức nông - lâm - ngư nghiệp, tư vấn và hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ 

thuật, mô hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hiệu quả cho người dân.  

- Tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, chăm lo các gia 

đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, tổ 
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chức chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ; sửa chữa, xây dựng nhà 

tình nghĩa, nhà nhân ái cho các gia đình chính sách, đoàn viên, thanh thiếu nhi 

có hoàn cảnh khó khăn. 

- Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, thanh niên công nhân tại các khu công 

nghiệp, các trung tâm bảo trợ xã hội, người dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Thành lập các đội hình thầy thuốc trẻ tình 

nguyện vì sức khỏe cộng đồng, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân; 

hướng dẫn điều trị các bệnh thông thường, tầm soát ung thư cho người dân và 

thanh niên công nhân; tổ chức hiến máu tình nguyện, tư vấn sức khỏe sinh sản vị 

thành niên, phụ nữ độ tuổi sinh sản. Tổ chức phiên chợ bán hàng bình ổn giá cho 

thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp.  

- Tổ chức các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi: hướng dẫn kỹ năng 

phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em; tổ chức các hoạt 

động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức sửa chữa, trao tặng sân 

chơi, bể bơi, các thiết chế văn hóa cho thiếu nhi, nhà khăn quàng đỏ cho thiếu 

nhi có hoàn cảnh khó khăn. 

- Tuyên truyền về xây dựng chính quyền điện tử và tổ chức hoạt động hỗ 

trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

- Phát huy vai trò doanh nhân trẻ trong tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh 

niên khởi nghiệp: rà soát đánh giá tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đến 

đối tượng thanh niên khởi nghiệp; đề xuất với chính quyền các cấp các giải pháp, 

chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tái khởi nghiệp do tác động của dịch 

bệnh; tư vấn kiến thức, pháp lý, hỗ trợ vốn, tạo kênh kết nối đến các nhà đầu tư. 

6. Chiến dịch tình nguyện "Hành quân xanh" 

6.1. Thời gian: từ ngày 01/6 đến ngày 31/8/2021.   

6.2. Lực lượng: Đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang.  

6.3. Nội dung: 

- Tổ chức đội hình tình nguyện để tuyên truyền các nội dung về nền tảng 

tư tưởng của Đảng và công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây 

dựng đất nước; rà soát, phát hiện các trang thông tin, nguồn thông tin sai sự thật 

trên không gian mạng; tập trung đấy tranh, phản bác các nguồn tin không chính 

thống, tin sai sự thật. 

- Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô 

thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo trật tự 

an toàn xã hội, an toàn giao thông.  

- Tổ chức chương trình “Nâng bước em đến trường” hỗ trợ các em học 

sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân. 

- Tổ chức các hoạt động trong Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” tại các 

khu vực biển bị ô nhiễm rác thải.  
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- Tổ chức các hoạt động tình nguyện góp phần nâng cao đời sống vật chất, 

văn hóa tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số ít người.  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 và thực hiện 

các hoạt động hỗ cho người dân và thanh thiếu nhi.  

- Tổ chức rà soát, giới thiệu, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên ưu tú giới thiệu 

cho Đảng xem xét, kết nạp; tham mưu cấp ủy tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đoàn 

viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn tại các mặt trận, địa bàn diễn ra Chiến dịch. 

- Tổ chức các hoạt động về nguồn, thăm hỏi, tặng quà, xây dựng và sửa 

chữa nhà nhân ái, nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công với 

cách mạng, đoàn viên thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; ra quân làm vệ 

sinh, cải tạo nhà bia tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ tại các phường, xã, thị trấn 

trên địa bàn đóng quân. 

V. TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN, NGÀY HOẠT ĐỘNG CAO ĐIỂM, 

TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH  

1. Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 

- Tỉnh đoàn tổ chức Lễ ra quân cấp tỉnh vào ngày 30/5 (chủ nhật) (có kế 

hoạch riêng). 

- Các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc tùy điều kiện cụ thể có thể 

tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè cho riêng đơn vị mình 

hoặc tham gia chung cùng với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Thời gian hoàn thành 

cấp huyện trước ngày 06/6/2021. Thời gian hoàn thành lễ ra quân cấp cơ sở 

trước ngày 10/6/2021. 

2. Tổ chức các ngày hoạt động cao điểm trong Chiến dịch 

- Ngày 05/6/2021: Chiến sỹ tình nguyện chung tay giải quyết thủ tục hành 

chính (100% huyện, thị, thành đoàn; Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp, 

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh). 

- Ngày 20/6/2021: Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị (đồng loạt 

triển khai toàn tỉnh với 100% đoàn phường, thị trấn). 

- Ngày 27/6/2021: Chiến sỹ tình nguyện Ngày Chủ nhật xanh (100% 

Đoàn cấp huyện và Đoàn cơ sở triển khai đồng loạt). 

- Ngày 15/7/2021: Chiến sỹ tình nguyện làm sạch biển (huyện Tuy Phong, 

huyện Bắc Bình, thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Nam, thị xã La Gi, 

huyện Hàm Tân, huyện Phú Quý và cơ sở Đoàn ven biển triển khai đồng loạt). 

- Ngày 18/7/2021: Chiến sỹ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn 

mới (100% Đoàn cấp huyện và Xã đoàn triển khai đồng loạt). 

- Ngày 26/7/2021: Chiến sỹ tình nguyện uống nước nhớ nguồn (100% 

Đoàn cấp huyện và Đoàn cơ sở triển khai đồng loạt). 

- Ngày 01/8/2021: Chiến sỹ tình nguyện vì đàn em thân yêu (100% Đoàn 

cấp huyện và Đoàn cơ sở triển khai đồng loạt). 
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- Ngày 15/8/2021: Ngày hội chiến sỹ Hoa phượng đỏ toàn quốc (100% 

các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh triển khai đồng loạt). 

3. Hội nghị Tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021 

- Tỉnh đoàn dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết cấp tỉnh vào ngày 9/9/2021 

tại Hội trường Tỉnh đoàn. 

- Đoàn cấp Huyện và đoàn cấp cơ sở tổ chức Hội nghị tổng kết trước ngày 

6/9/2021. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tỉnh đoàn  

- Xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức và kiểm tra việc triển khai Chiến 

dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 trong toàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị tham 

mưu triển khai các hoạt động tập trung cấp tỉnh, cụ thể: 

+ Tổ chức ra quân chiến dịch “Mùa hè xanh” (tháng 6) 

+ Tổ chức ra quân chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” (tháng 6) 

+ Tổ chức ra quân chiến dịch “Hành quân xanh” (tháng 6). 

+ Tổ chức Trại huấn luyện kỹ năng Kim Đồng (tháng 6). 

+ Tổ chức Chương trình “Học kỳ trong quân đội” (tháng 6). 

+ Tổ chức ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi” (tháng 6).  

+ Tổ chức tuyên dương “Gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc” (tháng 6). 

+ Tổ chức ra quân chiến dịch “Hoa phượng đỏ” (tháng 7). 

+ Tổ chức đồng loạt Lễ thắp nến tri ân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh 

liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021) (tháng 7). 

+ Tổ chức Chương trình Thắp sáng ước mơ hoàn lương (tháng 7). 

+ Tổ chức Ngày hội “Khởi nghiệp và việc làm” cho học sinh, sinh viên 

(tháng 7). 

+ Tổ chức 10 lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên 

nông thôn; 03 lớp tập huấn kiến thức khởi nghiệp, diễn đàn thanh niên khởi 

nghiệp cho đoàn viên, thanh niên (tháng 6,7,8); 01 lớp tập huấn công tác tuyên 

truyền phòng, chống ma túy cho đoàn viên, thanh niên (tháng 8); 01 lớp tập 

huấn cán bộ Đoàn trường học (tháng 8). 

+ Thành lập và tổ chức hoạt động của các đội hình tình nguyện “4 Cùng” 

(tháng 7, 8). 

- Giao chỉ tiêu phấn đấu cho Đoàn cấp huyện thực hiện trong Chiến dịch. 

- Ký kết Chương trình phối hợp với Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh triển 

khai các hoạt động tình nguyện trong Chiến dịch tại huyện đảo Phú Quý. Kết nối 

với các tỉnh, thành đoàn hỗ trợ triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện tại 

các địa phương. 
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- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Chiến dịch của 

các đơn vị. 

- Phân công các Ban, Văn phòng Tỉnh đoàn tham mưu các Kế hoạch, 

Hướng dẫn cụ thể cho từng Chương trình, Chiến dịch trong Chiến dịch thanh 

niên tình nguyện hè 2021, cụ thể:   

* Ban Phong trào 

+ Là bộ phận thường trực, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ra 

quyết định thành lập các Ban Chỉ huy theo các Chiến dịch, đội hình tình nguyện 

trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè; theo dõi, xây dựng bảng phụ lục số 

liệu chiến dịch và báo cáo kết quả Chiến dịch theo quy định;  

+ Tham mưu tổ chức Lễ ra quân và tổng kết Chiến dịch thanh niên tình 

nguyện hè 2021; Tham mưu triển khai chiến dịch tình nguyện “Hành quân 

xanh”; chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”; tham mưu triển khai các hoạt 

động tập trung cấp tỉnh: chương trình học kỳ trong quân đội, chương trình thắp 

sáng ước mơ hoàn lương, đồng loạt các Ngày thứ bảy tình nguyện và Ngày Chủ 

nhật xanh, các lớp chuyển giao tiến bộ khoa học, các lớp tập huấn khởi nghiệp, 

các lớp tuyên truyền phòng chống ma túy… 

+ Phụ trách theo dõi hoạt động cụm thi đua số 3. 

* Ban Thanh thiếu nhi trường học 

+ Là bộ phận thường trực Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch 

tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, “Chiến dịch mùa hè xanh”. 

+ Tham mưu tổ chức Trại huấn luyện kỹ năng Kim Đồng, Ngày hội 

“Khởi nghiệp và việc làm” cho học sinh, sinh viên, triển khai các hoạt động 

chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng... 

+ Phụ trách theo dõi hoạt động cụm thi đua số 4. 

* Ban Xây dựng Đoàn 

+ Là bộ phận thường trực chủ trì xây dựng kế hoạch truyền thông về các 

hoạt động trong Chiến dịch. 

- Tham mưu hướng dẫn, phối hợp triển khai công tác tuyên truyền trong 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021; tham mưu cho Tổ truyền thông 

Tỉnh đoàn đi thực tế, xây dựng tuyến bài tuyên truyền Chiến dịch Hè tại địa 

phương, đơn vị. 

- Tham mưu biên tập “Bản tin tình nguyện online” phát hành 2 tuần/số; 

Infographics kết quả triển khai Chiến dịch hàng tuần và viết tin bài gửi Trung 

ương Đoàn và các Báo, Đài tại địa phương để đăng tải công tác tuyên truyền. 

- Tham mưu các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tổ 

chức chương trình thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh, liệt 

sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021). Tham mưu chỉ đạo triển khai đồng loạt trên toàn 

quốc Ngày Chiến sỹ tình nguyện uống nước nhớ nguồn (Ngày 26/7/2021). 
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+ Mở chuyên trang về Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 trên 

Website Tỉnh đoàn; sử dụng trang Fanpage Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam 

tỉnh để truyền thông rộng rãi trong cộng đồng. 

+ Phụ trách theo dõi hoạt động cụm thi đua số 2. 

* Văn phòng  

+ Tham mưu đảm bảo kinh phí tổ chức các hoạt động trong Chiến dịch;  

+ Phối hợp các ban xây dựng hướng dẫn khen thưởng trong Chiến dịch 

(ban hành trước ngày 01/6/2021). 

+ Phụ trách theo dõi hoạt động cụm thi đua số 1. 

2. Các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc 

- Căn cứ Kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị chủ 

động xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức các hoạt động hiệu quả tại địa 

phương đơn vị mình. 

- Các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc thành lập các đội hình tình 

nguyện theo chuyên môn tổ chức các hoạt động tại các địa bàn tập trung (tại 

mục 2, II). Trong đó, lưu ý xác định rõ chỉ tiêu thành lập đội hình tình nguyện; 

thời gian thực hiện các hoạt động trong chiến dịch bố trí linh hoạt theo lịch công 

tác, làm việc, sản xuất của các đơn vị, doanh nghiệp. 

- Tổ chức hoạt động khởi động Chiến dịch chậm nhất vào ngày 06/6/2021 

(Đối với những đơn vị không tham hoạt động cấp tỉnh). 

- Các huyện, thị, thành đoàn chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn thanh niên các xã, 

phường, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện 

hè 2021 theo nội dung định hướng ở phần số 7, mục IV của Kế hoạch. 

- Phân công các đơn vị Đoàn cấp huyện tham mưu tổ chức các hoạt động 

quy mô cấp tỉnh, cụ thể: Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng chủ trì đăng cai tổ 

chức ra quân Chiến dịch Mùa hè xanh; Huyện đoàn Bắc Bình chủ trì đăng cai 

tổ chức ra quân Chiến dịch Hoa Phượng đỏ; Đoàn Khối Cơ quan và Doanh 

nghiệp tỉnh chủ trì đăng cai tổ chức ra quân Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng; Đoàn 

Thanh niên Công an tỉnh chủ trì đăng cai tổ chức ra quân Chiến dịch Hành 

quân xanh. 

- Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với các huyện, thị, thành đoàn 

triển khai mô hình bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn dân cư. 

3. Các Cụm thi đua trực thuộc cấp tỉnh 

- Cụm thi đua số 1: tập trung, ưu tiên triển khai hoạt động tại 3 xã thuộc 

huyện đảo Phú Quý; các xã nông thôn mới tại địa bàn Thành phố Phan Thiết và 

các địa bàn tại chỗ. 

- Cụm thi đua số 2: tập trung, ưu tiên triển khai hoạt động hỗ trợ tại các 

địa bàn xã bãi ngang Tân Thắng – huyện Hàm Tân; các xã Hàm Thạnh, Hàm 

Cần, Mỹ Thạnh – huyện Hàm Thuận Nam và các địa bàn tại chỗ. 
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- Cụm thi đua số 3: tập trung, ưu tiên triển khai hoạt động hỗ trợ tại các 

địa bàn xã Trà Tân, Đức Tín, Đức Hạnh – huyện Đức Linh và địa bàn tại chỗ. 

- Cụm thi đua số 4: tập trung, ưu tiên triển khai hoạt động hỗ trợ tại các 

địa bàn xã Hồng Liêm, Thuận Hòa, Đông Giang, Đông Tiến, La Dạ - huyện 

Hàm Thuận Bắc; các xã Bình An, Phan Lâm, Phan Sơn, Phan Tiến – huyện Bắc 

Bình; các xã Phong Phú, Phan Dũng – huyện Tuy Phong và các địa bàn tại chỗ. 

4. Chế độ thông tin, báo cáo 

- Các đơn vị gửi kế hoạch triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 

2021 và dự kiến các hoạt động tập trung cấp huyện của đơn vị trong chiến dịch 

về Tỉnh đoàn trước ngày 10/6/2021. 

- Báo cáo tuần định kỳ trước 11h00 ngày thứ sáu hằng tuần (riêng báo 

cáo tuần thứ 8 (ngày 23/7) lồng ghép trong báo cáo đợt 1; báo cáo tuần 12 

(ngày 20/8) lồng ghép trong báo cáo tổng kết). 

- Báo cáo kết quả triển khai đợt 1 của Chiến dịch trước ngày 23/7/2021;  

- Báo cáo tổng kết Chiến dịch hè kèm theo phụ lục số liệu trước ngày 

20/8/2021;  

Các kế hoạch và thông tin báo cáo gửi về Ban phong trào qua địa chỉ 

email: banptbt@gmail.com. 

- Thường xuyên phản ánh kết quả hoạt động, mô hình, điển hình tiêu biểu 

bằng tin, bài kèm theo hình ảnh về cấp tỉnh để tuyên truyền, giới thiệu. Mỗi 

Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đăng lên website Tỉnh đoàn 

(tinhdoanbinhthuan.vn) ít nhất 01 tin/tuần, 01 bài/tháng và gửi tin, bài kèm hình 

ảnh về Tỉnh đoàn qua Ban Xây dựng Đoàn để tổng hợp, theo dõi (Email: 

banxddbt@gmail.com). 

Trên đây là kế hoạch triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 

2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư TW Đoàn; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Các Ban Trung ương Đoàn; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Thường trực Tỉnh đoàn; 

- Các ban, đơn vị Tỉnh đoàn; 

- Các huyện, thị, thành đoàn, 

  đoàn trực thuộc; 

- Lưu VT, Ban PT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

QUYỀN BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Lâm Hồng Tuyên 

 

   (báo cáo) 

(Thực hiện) 
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