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Thực hiện Kế hoạch số 372-KH/TWĐTN-TNTH ngày 15/4/2021 của Ban
Bí thƣ Trung ƣơng Đoàn; Ban Chỉ đạo hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình
nguyện hè tỉnh Hải Dƣơng năm 2021 (sau đây gọi tắt là BCĐ hoạt động hè) xây
dựng Kế hoạch Hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện tỉnh Hải
Dƣơng năm 2021, cụ thể nhƣ sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc tổ chức
hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện trên địa bàn tỉnh hè 2021,
nâng cao trách nhiện của các cấp uỷ, chính quyền, các ngành, gia đình và xã hội
trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
2. Thông qua các hoạt động tình nguyện tạo môi trƣờng cho đoàn viên
thanh niên rèn luyện, cống hiến và trƣởng thành góp phần hình thành lớp thanh
niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khoẻ, có kỹ năng thực hành xã hội
đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3. Hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện đƣợc tổ chức thiết
thực, hiệu quả, an toàn, tránh hình thức, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội của từng địa phƣơng, đơn vị, tuân thủ nghiêm các điều kiện phòng, chống
dịch bệnh Covid – 19.
II. THỜI GIAN, CHỦ ĐỀ, PHƢƠNG CHÂM, MỘT SỐ CHỈ TIÊU
CƠ BẢN
1. Thời gian, chủ đề, phƣơng châm
* Thời gian: Từ 01/6/2021 đến 31/8/2021.
* Chủ đề: Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng
* Phương châm: Thanh niên Hải Dƣơng sáng tạo, tình nguyện vì cộng
đồng.
2. Một số chỉ tiêu cơ bản
(1) Sửa chữa 12 km đƣờng giao thông nông thôn.
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(2) Xây dựng mới 12 tuyến phố khu vực đô thị văn minh với các tiêu chí
“Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”.
(3) Khám, tƣ vấn và phát thuốc miễn phí cho 3.000 ngƣời dân.
(4) Phấn đấu, trồng mới, chăm sóc 10.000 cây xanh.
(5) Xây mới 12 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ.
(6) Xây dựng trang bị 36 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi,
công trình “Vì đàn em thân yêu”.
(7) Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 5.000 ý tƣởng, sáng kiến.
(8) Tƣ vấn hƣớng nghiệp cho 5.000 lƣợt đoàn viên, thanh niên, giới thiệu
việc làm cho 2.500 thanh niên.
(9) Tổ chức khám, tƣ vấn và phát thuốc miễn phí cho 2.500 đối tƣợng.
(10) Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 5.000
đoàn viên, thanh niên nông thôn.
(11) Kết nạp 5.000 đoàn viên mới; giới thiệu 350 đoàn viên ƣu tú cho
Đảng, kết nạp 320 đảng viên mới từ đoàn viên ƣu tú.
III. NỘI DUNG TRỌNG TÂM
1. Công tác tuyên truyền
Chú trọng công tác tuyên truyền về các chiến dịch thanh niên tình nguyện
hè với đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội nhằm vận động đoàn viên, thanh
niên và nhân dân tham gia hƣởng ứng.
Công tác tuyên truyền tập trung phản ánh những mô hình, giải pháp, cách
làm hay từ cơ sở; việc tuyên truyền, phát hiện, tuyên dƣơng những tấm gƣơng
tập thể, cá nhân điển hình trong tham gia hoạt động xung kích tình nguyện tại
địa phƣơng.
2. Các hoạt động tình nguyện
2.1. Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới: tham
gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; triển khai các tuyến đƣờng hoa, tuyến
đƣờng thanh niên kiểu mẫu, “Con đường bích họa”; thắp sáng đƣờng giao
thông nông thôn; xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác thải thành phân hữu cơ
tại hộ gia đình; hỗ trợ ngƣời dân có hoàn cảnh khó khăn xây dựng công trình
nƣớc sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở;
tổ chức các đội trí thức trẻ tham gia chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật, mô
hình mới vào sản xuất nông, lâm, ngƣ nghiệp; tƣ vấn việc làm cho thanh niên
nông thôn, chƣơng trình OCOP - mỗi xã một sản phẩm; tuyên truyền thực hành
tiết kiệm, văn minh trong việc cƣới, việc tang, lễ hội,…
2.2. Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh: thực
hiện các công trình, phần việc tham gia xây dựng đô thị văn minh; xây dựng mới
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và nâng cao chất lƣợng hoạt động của các tuyến đƣờng “Sáng - Xanh - Sạch Đẹp - Văn minh - An toàn”; tham gia giữ gìn trật tự đô thị; xoá các điểm ô
nhiễm môi trƣờng, các điểm tập kết rác sai quy định; tuyên truyền xây dựng lối
sống, nếp sống văn minh, ý thức gìn giữ cảnh quan, ứng xử văn hóa trong thanh
niên và nhân dân trên địa bàn đô thị.
2.3. Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí
hậu: tổ chức Chƣơng trình “Vì một Việt Nam xanh”,“Ngày chủ nhật xanh”,
trồng và chăm sóc cây xanh; tuyên truyền cho thanh niên, ngƣời dân nâng cao ý
thức bảo vệ môi trƣờng; tổ chức các hoạt động chống rác thải nhựa, hạn chế sử
dụng túi nilon, bảo vệ nguồn nƣớc; tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên
tham gia giám sát, tố giác các hoạt động vi phạm môi trƣờng; hỗ trợ ngƣời dân
khắc phục hậu quả thiên tai; triển khai các đội thanh niên tình nguyện tham gia
bảo vệ môi trƣờng xây dựng nông thôn mới;...
2.4. Tổ chức các hoạt động tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông:
duy trì hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền các quy định
của Luật giao thông đƣờng bộ, đƣờng thủy, đƣờng sắt; tổ chức đội hình thanh
niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, duy trì hoạt động của
đội thanh niên tình nguyện sơ cứu tai nạn giao thông; nhân rộng các mô hình cổng
trƣờng an toàn giao thông, bến đò ngang an toàn, điểm giao cắt đƣờng bộ - đƣờng
sắt, tích cực tham gia xóa các điểm đen về an toàn giao thông.
2.5. Tổ chức các hoạt động tham gia đảm bảo an sinh xã hội: thành lập
các đội hình tham gia hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống văn hóa,
tinh thần tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc
thiểu số rất ít ngƣời, các khu công nghiệp tập trung đông công nhân. Tổ chức
hiến máu tình nguyện, các hoạt động “Tiếp sức người bệnh”. Chăm lo, hỗ trợ
các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức tuyên truyền,
phổ biến kiến thức về sức khỏe sinh sản, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống
và ngăn ngừa dịch bệnh, sử dụng thực phẩm an toàn. Tổ chức các hoạt động tu
sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trƣờng các nghĩa trang liệt sỹ, các di tích lịch
sử văn hóa; tổ chức chƣơng trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân Ngày
Thƣơng binh - Liệt sỹ.
2.6. Tình nguyện tham gia các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi
nghiệp, lập nghiệp
Tổ chức các hoạt động tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực của cán bộ
Đoàn về khởi nghiệp; tƣ vấn, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên
khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ thanh niên nông thôn ứng dụng công nghệ mới,
khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh; kết nối các chuyên gia tƣ vấn trực
tiếp cho thanh niên khởi nghiệp; tìm kiếm và kết nối các nguồn lực hỗ trợ cho
các dự án khởi nghiệp,…
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2.7. Tình nguyện tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục
thiếu niên, nhi đồng
- Tổ chức sinh hoạt hè, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, ngày hội thiếu
nhi; Tổ chức các đội hình tình nguyện rà soát, cắm lại các biển báo, cột mốc
nguy hiểm; tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Thực hiện tuyên truyền về Luật Trẻ em, Quyền tham gia của trẻ em. Vận động
xây dựng sân chơi, bể bơi, tủ sách cho thiếu nhi.
- Tổ chức tốt các hoạt động bàn giao thiếu nhi về tham gia sinh hoạt hè tại
địa phƣơng. Tổ chức các loại hình trò chơi dân gian để giáo dục thiếu nhi giữ
gìn, phát huy bản sắc văn hóa, dân tộc; đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao,
vui chơi lành mạnh...
- Huy động nguồn lực xây dựng, duy trì các điểm vui chơi giải trí, điểm
vui chơi công cộng cho thiếu nhi. Vận động các tổ chức, cá nhân tham gia tặng
quà, học bổng, đồ dùng học tập, phƣơng tiện đến trƣờng cho thiếu nhi, xây dựng
công trình “Nhà khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
- Tổ chức các lớp tập huấn cứu nạn, cứu đuối, dạy bơi miễn phí cho trẻ
em, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng mềm cho trẻ em nhƣ: Kỹ năng thoát
hiểm khi có hỏa hoạn, kỹ năng sơ cấp cứu khi xảy ra tai nạn, kỹ năng phòng
chống đuối nƣớc và tai nạn thƣơng tích, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục,
tập làm MC…
3. Các chƣơng trình, chiến dịch tình nguyện
3.1. Chương trình “Tiếp sức mùa thi”
* Thời gian: Từ 01/6/2021-15/8/2021, đợt hoạt động cao điểm diễn ra từ
ngày 06 - 09/7/2021 (gắn với lịch thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia và
kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10).
* Lực lượng: Giảng viên, giáo viên trẻ, sinh viên các trƣờng đại học, học
viện, cao đẳng. Đoàn viên, thanh niên các địa bàn tổ chức các điểm thi tốt nghiệp
Trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
* Nội dung, phương thức triển khai: Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của
Chƣơng trình “Tiếp sức mùa thi” sau 20 năm triển khai nhằm vận động đoàn
viên, thanh niên và nhân dân tham gia hƣởng ứng Chƣơng trình. 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, tổng hợp thông tin 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, tƣ vấn, chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi, giải đáp một số thắc mắc về kỳ
thi...Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cho các đội hình tình nguyện; số lƣợng
đội hình tình nguyện phù hợp với nhu cầu cần hỗ trợ.

5
3.2. Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”
* Thời gian: từ tháng 01/6/2021 - 31/8/2021.
* Lực lượng: Sinh viên, giảng viên trẻ từ các học viện, trƣờng đại học,
cao đẳng; học sinh, giáo viên trẻ từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hệ Trung
cấp.
* Nội dung, phương thức triển khai: Căn cứ vào tình hình thực tế, có thể
chọn một số hoạt động tình nguyện tại mục 2 để tổ chức thực hiện. Tổ chức các
hoạt động tuyên truyền giữ gìn vệ sinh, nâng cao sức khỏe, phòng, chống dịch
bệnh Covid-19; tham gia hỗ trợ nhân dân bị ảnh hƣởng của dịch bệnh Covid-19
khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, sản xuất, lao động. Tổ chức các hoạt
động tuyên truyền Luật Thanh niên, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày
01/3/2021 của 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 dƣới
18 tuổi; Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định
về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện. 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 tại các địa bàn khó khăn, các khu công nghiệp với các hình
thức trực tiếp hoặc trực tuyến.
3.3. Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”
* Thời gian: Từ 01/6/2021- 31/8/2021.
* Lực lượng: Học sinh các trƣờng Trung học phổ thông, Trung tâm giáo
dục nghề nghiệp - giáo dục thƣờng xuyên. Cán bộ, giáo viên trẻ các trƣờng Mầm
non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề
nghiệp - giáo dục thƣờng xuyên.
* Nội dung, phương thức hoạt động: 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 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 ngƣời 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 các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ
năng phòng vệ, phòng chống bạo lực học đƣờng; tổ chức các hoạt động tƣ vấn
tâm lý tuổi mới lớn, trách nhiệm của học sinh đối với gia đình, nhà trƣờng và xã
hô ̣i. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế, định hƣớng nghề nghiệp cho học
sinh. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2021 2022.
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3.4. Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”
* Thời gian: Từ 01/6/2021 - 31/8/2021 (thời gian thực hiện các hoạt
động trong Chiến dịch theo điều kiện thực tế của từng đơn vị).
* Lực lượng: Thanh niên công nhân, công chức, viên chức trẻ.
* Nội dung, phương thức hoạt động: Bảo vệ môi trƣờng, tu sửa, giữ gìn
cảnh quan cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp. Tổ chức “Ngày chủ
nhật xanh” tại đơn vị: tổ ng vê ̣ sinh môi trƣờng , trồ ng cây xanh, sơn, sƣ̉a tƣờng,
rào, cổ ng cơ quan, vê ̣ sinh máy móc , phân xƣởng, thƣ̣c hiê ̣n tố t công tác phòng
chố ng cháy, nổ , xóa các điểm ô nhiễm môi trƣờng. Tƣ 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 đƣợc quan tâm, nhƣ: 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 cƣ; hƣớng dẫn quy trình, tƣ vấ n thủ tục hành chính liên quan đến
lĩnh vực nhà đất, xây dựng, thuế , cấ p đổ i hô ̣ chiế u , căn cƣớc công dân, các thủ
tục tƣ pháp… cho nhân dân.
3.5. Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”
* Thời gian: Từ 01/6/2021 - 31/8/2021 (thời gian thực hiện các hoạt động
trong Chiến dịch theo điều kiện thực tế của từng đơn vị).
* Lực lượng: Thanh niên lực lƣợng vũ trang.
* Nội dung, phương thức hoạt động: Tổ chức các hoạt động tham gia
xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trƣờng, ứng phó
với biến đổi khí hậu, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, đảm bảo
an sinh xã hội, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, chăm sóc bảo vệ thiếu niên nhi
đồng. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19 và thực hiện
các hoạt động hỗ cho ngƣời dân và thanh thiếu nhi.
IV. TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN, TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH, CÔNG
TÁC THI ĐUA, KHEN THƢỞNG, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
1. Tổ chức Lễ ra quân, tổng kết
- Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức Ngày hội vào hè; ra quân Chiến dịch
TNTN hè vào trƣớc 15/6/2021.
- Ban Chỉ đạo hoạt động hè các cấp tùy điều kiện cụ thể có thể tổ chức
Ngày hội vào hè, Lễ ra quân gọn nhẹ, tiết kiệm, thực hiện nghiêm quy định
phòng chống dịch bệnh Covid – 19, đảm bảo khí thế, tinh thần của thanh niên
tình nguyện và phải gắn với các hoạt động cụ thể, thiết thực, thực hiện ngay sau
Lễ ra quân.
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- Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo chiến dịch Thanh niên tình nguyện
hè 2021 của cấp xã, cấp huyện đƣợc tổ chức vào cuối tháng 8/2021; cấp tỉnh tổ
chức vào tháng 9/2021.
2. Thi đua, khen thƣởng
Ban Thƣờng vụ Tỉnh đoàn lựa chọn tối đa 02 tập thể và 04 cá nhân (đội
hình, thanh niên tình nguyện trực tiếp tham gia hoạt động) gửi Trung ƣơng Đoàn
đề nghị khen thƣởng đối với từng chƣơng trình, chiến dịch của từng khối đối
tƣợng; ƣu tiên khen thƣởng các đội hình, thanh niên tình nguyện trực tiếp tham
gia hoạt động.
Hồ sơ xét khen thƣởng:
+ Công văn của Ban Thƣờng vụ Đoàn cấp huyện về việc đề nghị khen
thƣởng cho tập thể, cá nhân.
+ Biên bản họp xét khen thƣởng
+ Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân đƣợc đề nghị khen thƣởng
- Lưu ý:
+ Đối với tập thể: Báo cáo có xác nhận của cấp ủy cùng cấp và Đoàn cấp
trên trực tiếp.
+ Đối với cá nhân: có xác nhận của cấp ủy Đảng đang sinh hoạt, công tác
và xác nhận của Đoàn cơ sở nơi đang sinh hoạt hoặc đã sinh hoạt trong thời gian
tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đối với cá nhân đã chuyển công
tác khỏi tổ chức Đoàn.
Hồ sơ khen thƣởng gửi về Ban Công tác thiếu nhi Tỉnh đoàn trƣớc ngày
15/8/2021.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp tỉnh
1.1. Tỉnh đoàn: Là cơ quan thƣờng trực tham mƣu cho Ban chỉ đạo Hoạt
động hè cấp tỉnh. Trong đó:
- Ban Công tác thiếu nhi: Tham mƣu, xây dựng và gửi Kế hoạch triển
khai thực hiện HĐH và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021; là đầu mối
liên kết, phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phƣơng, đơn
vị; Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng;
thành lập các đoàn công tác kiểm tra hoạt động hè tại cơ sở, tập hợp báo cáo và
tham mƣu công tác đánh giá, tổng kết, thi đua khen thƣởng.
Tham mƣu, tổng hợp báo cáo kết quả theo tuần, đợt và báo cáo tổng kết
của Chiến dịch, kèm theo phụ lục số liệu gửi về Trung ƣơng Đoàn, Ban Chỉ đạo
Hoạt động hè tỉnh để báo cáo.
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- Ban Thanh niên Trường học: phụ trách tham mƣu, chỉ đạo, hoạt động tình
nguyện trong khối học sinh, sinh viên; tham mƣu triển khai chiến dịch tình
nguyện: “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ” và chƣơng trình “Tiếp sức mùa thi”,
tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tập trung; tổng hợp báo cáo hoạt
động thuộc khối thanh niên trƣờng học. Phụ trách tham mƣu tổ chức Lễ ra quân
hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021; phụ trách công
tác thi đua khen thƣởng của Trung ƣơng Đoàn trong chiến dịch thanh niên tình
nguyện năm 2021.
- Ban Tuyên giáo: Thực hiện công tác tuyên truyền, phối hợp với các cơ
quan thông tấn, báo chí của trung ƣơng và địa phƣơng để đƣa tin hoạt động của
tỉnh. Yêu cầu các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc gửi tin, bài, ảnh về các
hoạt động hè và chiến dịch hè 2021 về Cổng thông tin tuoitrehaiduong.vn, để kịp
thời gửi tuyên truyền trên Cổng thông tin doanthanhnien.vn; Chuyên trang Chiến
dịch hè của Trung ƣơng Đoàn. Yêu cầu tin, bài đƣợc chú thích cụ thể, chất lƣợng
hình ảnh tốt. Tham mƣu các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thƣơng binh, liệt sĩ
(27/7/1946 – 27/7/2021).
- Ban thanh niên nông thôn, công nhân và đô thị: Tham mƣu, chỉ đạo các
hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh chỉ
đạo đồng loạt các Ngày thứ 7 tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh. Trực tiếp chỉ
đạo hoạt động của chiến dịch và xây dựng báo cáo chiến dịch “Hành quân xanh”
và “Kỳ nghỉ hồng” gửi Trung ƣơng Đoàn, tham mƣu tổ chức Giải bơi thiếu niên
nhi đồng năm 2021.
- Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên: Huy động nguồn lực để tổ chức các
hoạt động; tổ chức các chƣơng trình theo sự phân công của Thƣờng trực Tỉnh
đoàn trong dịp hè; phối hợp với các đơn vị tổ chức chƣơng trình tƣ vấn, khám
bệnh tình nguyện tại các địa phƣơng trên địa bàn tỉnh theo danh mục hoạt động
đăng ký từ đầu năm. Tham mƣu tổ chức giải Bóng đá nhi đồng U10 năm 2021.
- Văn phòng: Phối hợp xây dựng kinh phí tổ chức thực hiện chiến dịch.
Phối hợp Ban Công tác thiếu nhi, Ban Thanh niên Trƣờng học làm công tác tham
mƣu khen thƣởng các tập thể, cá nhân trong chiến dịch.
- Ban Tổ chức Kiểm tra: Theo dõi công tác phát triển lực lƣợng trong HĐH
và chiến dịch; công tác phát triển Đoàn, giới thiệu đoàn viên ƣu tú phát triển Đảng
trong thời gian diễn ra HĐH và chiến dịch.
1.2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Phối hợp với Tỉnh đoàn trong việc tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp
nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”, giúp đỡ các đối tƣợng chính sách có hoàn cảnh
khó khăn, các hoạt động xây dựng công trình thanh niên, nhà nhân ái...
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1.3. Sở Nội vụ
- Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong đoàn
viên thanh niên, cán bộ công chức trẻ thực hiện cải cách hành chính tại cơ sở.
- Giao Ban Thi đua - Khen thƣởng - để kịp thời nắm bắt, ghi nhận hoạt
động; quan tâm, hƣớng dẫn các hoạt động thi đua khen thƣởng tại cơ sở.
1.4. Sở Giao thông vận tải
- Phối hợp với Tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục
các hoạt động tuyên truyền Nghị định 71 của Chính phủ quy định xử phạt hành
chính trong giao thông đƣờng bộ
- Tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, không uống rƣợu bia
khi tham gia giao thông; xây dựng cơ sở hạ tầng, đƣờng giao thông nông thôn.
Hỗ trợ cho các đội hình tình nguyện thực hiện các nội dung liên quan đến lĩnh
vực ngành quản lý.
1.5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Chỉ đạo các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, thăm tặng quà các đối tƣợng, gia
đình chính sách, gia đình thƣơng binh liệt sĩ; các hoạt động hƣởng ứng “Tháng
hành động Vì trẻ em” và kỷ niệm 74 năm Ngày thƣơng binh liệt sĩ (27/7/1947 –
27/7/2021).
1.6. Sở Tư pháp
Phụ trách công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trƣơng, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc liên quan tới thanh niên và trẻ em. Cung cấp tƣ
liệu, nội dung tuyên truyền cho các đội hình tình nguyện tại địa phƣơng, hỗ trợ
cho các đội hình tình nguyện thực hiện các nội dung liên quan đến lĩnh vực
ngành quản lý.
1.7. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức các giải thể thao, hoạt động vui chơi giải
trí, các sân chơi văn hoá, văn nghệ, tập huấn phòng chống tai nạn thƣơng tích,
đuối nƣớc cho trẻ em, các giải thể thao cho đoàn viên thanh thiếu nhi; huy động
các nguồn lực xã hội hỗ trợ, xây dựng các khu vui chơi giải trí cho trẻ em. Tổ
chức giải bóng đá nhi đồng; giải bơi, giải cờ vua các lứa tuổi thiếu niên - nhi
đồng; Liên hoan thiếu nhi kể chuyện sách hè năm 2021. Hỗ trợ cho các đội hình
tình nguyện thực hiện các nội dung liên quan đến lĩnh vực Sở quản lý.
1.8. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức tổng kết công tác Đoàn, Đội và phong
trào thanh thiếu nhi trƣờng học năm học 2020 - 2021; bàn giao học sinh về sinh
hoạt hè tại khu dân cƣ; phụ trách công tác giáo dục đạo đức, lối sống; bồi dƣỡng,
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rèn luyện các kỹ năng sống, phòng chống tại nạn thƣơng tích cho đoàn viên,
thanh thiếu nhi trong hè.
- Chỉ đạo các trƣờng THPT, Trung tâm GDNN - GDTX thành lập các đội
hình tình nguyện thực hiện chiến dịch Hoa phƣợng đỏ.
- Chỉ đạo Ban Giám hiệu các trƣờng học (có cơ sở vật chất nhƣ: sân bóng
đá, bể bơi...) tạo điều kiện cho đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động trong những
tháng hè.
- Chỉ đạo các phòng Giáo dục và đào tạo triển khai công tác bàn giao học
sinh về nghỉ hè và tham gia tích cực, hiệu quả các hoạt động tại địa phƣơng.
1.9. Sở Y tế
- Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức các đợt khám bệnh tình nguyện, phát
thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách cựu thanh niên xung phong, trẻ em
có hoàn cảnh khó khăn.
- Cung cấp tƣ liệu, nội dung tuyên truyền cho các đội hình tình nguyện tại
địa phƣơng, hỗ trợ cho các đội hình tình nguyện thực hiện các nội dung liên
quan đến lĩnh vực ngành quản lý.
1.10. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Tổ chức tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật
trong thanh niên; công tác giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến, có nguy cơ vi
phạm pháp luật; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn” và
Lễ dâng hƣơng thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ; các hoạt động phòng chống
lụt bão, cứu hộ, cứu nạn.
- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên và Trợ lý thanh niên thuộc Bộ Chỉ huy quân
sự tỉnh tổ chức hoạt động ra quân, hƣởng ứng thực hiện chiến dịch “Hành quân
xanh”.
1.11. Liên đoàn Lao động tỉnh
- Phụ trách công tác tƣ vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến đời sống, việc
làm cho đoàn viên thanh niên, viên chức, ngƣời lao động, đặc biệt là công nhân
trong các khu nhà trọ; đoàn kết, tập hợp đoàn viên, công nhân lao động trên địa
bàn tỉnh và thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc.
- Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với Đoàn thanh niên cơ sở thành
lập các đội hình tình nguyện thực hiện chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”.
- Tƣ vấn pháp luật cho công nhân; thăm, tặng quà con gia đình công nhân
có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tháng hành động vì trẻ em.
1.12. Hội Cựu chiến binh tỉnh
Đề nghị Hội Cựu chiến binh phối hợp với Đoàn Thanh niên cùng cấp
tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lối sống cho thanh thiếu nhi. Phối hợp chỉ
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đạo chƣơng trình “Lễ dâng hương - Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” cấp
huyện và cấp cơ sở.
1.13. Hội Chữ thập đỏ tỉnh
Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động hiến máu nhân đạo, Lễ ra
quân chiến dịch thanh niên tình nguyện, tiếp sức mùa thi gắn với Chiến dịch
“Những giọt máu hồng”; phụ trách tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hiến máu
tình nguyện cho đoàn viên thanh niên trong dịp hè.
1.14. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Chỉ đạo tới cơ sở hội, chi hội phụ nữ tích cực hỗ trợ hoạt động hè tại cơ
sở; tham gia vận động quyên góp, tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi; tuyên
truyền cán bộ, hội viên phụ nữ tạo điều kiện, hỗ trợ cho con em tích cực tham
gia các hoạt động bảo vệ môi trƣờng, giữ gìn trật tự an toàn giao thông và các
hoạt động an sinh xã hội.
1.15. Hội Nông dân tỉnh
Phụ trách các hoạt động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; tổ chức
các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật hỗ trợ và giúp đỡ thanh niên
nông thôn.
1.16. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương
Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu trên các phƣơng tiện báo, đài những mô
hình hoạt động hè tiêu biểu, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong
hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện.
1.17. Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh
Chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc, tạo điểu kiện để Đoàn khối các cơ quan
tỉnh tổ chức hoạt động ra quân, hƣởng ứng thực hiện chiến dịch “kỳ nghỉ hồng”
thuộc khối đối tƣợng thanh niên công chức, viên chức.
2. Cấp huyện và tƣơng đƣơng
2.1. UBND các huyện, thị, thành phố
- Kiện toàn Ban chỉ đạo Hoạt động hè cấp huyện, xây dựng Kế hoạch tổ
chức hoạt động hè, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 (báo cáo về
Tỉnh đoàn - cơ quan thƣờng trực Ban chỉ đạo tỉnh theo qui định). Chỉ đạo hoạt
động hè trên địa bàn an toàn, hiệu quả.
- Chỉ đạo Đoàn thanh niên và các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt
các nội dung của chiến dịch tình nguyện hè 2021.
- Chỉ đạo các nhà trƣờng khai thác tối đa cơ sở vật chất, sân chơi, bãi tập,
bể bơi, nhà đa năng phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao.
- Tuỳ theo điều kiện thực tế mỗi địa phƣơng, đơn vị cấp huyện và cơ sở có
thể tổ chức Lễ ra quân “Ngày hội vào hè” hoặc hội nghị triển khai hoạt động hè và
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Chiến dịch thanh niên tình nguyện. Ngoài việc tham gia các hoạt động cấp tỉnh
chỉ đạo, cấp huyện và cơ sở lựa chọn các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế
của đơn vị.
- Chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của
địa phƣơng.
2.2. Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh
- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trƣờng triển khai Chiến
dịch tình nguyện hè 2021; thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện chuyên
đề và các đội thanh niên tình nguyện tập trung về hỗ trợ các vùng khó khăn trên
địa bàn tỉnh.
3. Chế độ báo cáo
3.1. Hệ thống thực hiện báo cáo
Ban Thƣờng trực sẽ có chi tiết các bƣớc cập nhật báo cáo theo biểu mẫu
thống nhất.
3.2. Kế hoạch và đăng ký các nội dung triển khai
- Các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc gửi kế hoạch triển khai thực
hiện hoạt động hè và chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 trƣớc ngày
10/6/2021.
- Đăng ký chi tiết các đội hình trong các chƣơng trình và chiến dịch, nội
dung triển khai tình nguyện cụ thể.
3.3. Báo cáo kết quả
- Báo cáo kết quả triển khai đợt 01 của Chiến dịch trƣớc ngày 15/7/2021.
- Báo cáo tổng kết, khen thƣởng kèm theo phụ lục số liệu trƣớc ngày
15/8/2021.
- Báo cáo tuần định kỳ trƣớc 12h00 ngày thứ Sáu hằng tuần.
Gửi về Ban Công tác thiếu nhi Tỉnh đoàn để tập hợp xây dựng báo cáo gửi
Trung ƣơng Đoàn và Ban Chỉ đạo Hoạt động hè tỉnh.
- Báo cáo Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh gửi về Ban Thanh niên Trƣờng
học Tỉnh đoàn (báo cáo theo đợt).
- Báo cáo Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh gửi về Ban Thanh niên Nông thôn,
công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn (báo cáo theo đợt).
- Tin, bài, ảnh về hoạt động của đơn vị, đảm bảo mỗi đơn vị cấp huyện có
ít nhất 01 tin/bài/tuần (có chú thích cụ thể) gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn.
Mọi chi tiết liên hệ cơ quan thƣờng trực Ban Chỉ đạo hoạt động hè cấp
tỉnh qua Ban Công tác thiếu nhi Tỉnh đoàn Hải Dƣơng, số 342, đƣờng Nguyễn
Lƣơng Bằng, TP. Hải Dƣơng; Email: banthieunhi.tdhd@gmail.com. ĐT:
0220.3897689.
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VI. HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG CẤP TỈNH
1. Tổ chức Chƣơng trình Ngày hội vào hè và ra quân chiến dịch thanh
niên tình nguyện (tháng 6)
2. Tập huấn hoạt động hè 2021 (tháng 6)
3. Tổ chức Lễ dâng hƣơng và thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ nhân
nhân 74 năm ngày Thƣơng binh liệt sĩ (Tháng 7)
4. Tổng kết năm học 2020 - 2021 và triển khai chƣơng trình công tác năm
học 2021 - 2022 (Tháng 7)
5. Tập huấn công tác Đoàn, Đội khối trƣờng học (Tháng 7)
6. Hội thi Tin học trẻ lần thứ 25 năm 2021 (Tháng 7)
7. Tổ chức các lớp tuyên truyền về Luật trong thanh niên, Luật trẻ em, các
lớp kỹ năng cho thiếu niên, nhi đồng.
8. Phối hợp tổ chức Giải Bơi thiếu niên nhi đồng (Tháng 8)
9. Tổ chức Giải bóng đá Nhi đồng U10 tỉnh Hải Dƣơng (Tháng 8)
10. Tổng kết hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm
2021 (Tháng 9).
Trên đây là Kế hoạch Hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện
hè năm 2021.Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện nếu có vƣớng mắc gửi
về cơ quan thƣờng trực Ban Chỉ đạo Hoạt động hè cấp tỉnh qua Ban Công tác
thiếu nhi Tỉnh đoàn Hải Dƣơng (số 342, Nguyễn Lƣơng Bằng, thành phố Hải
Dƣơng.Email: banthieunhi.tdhd@gmail.com. ĐT: 02203.897.689) để tổng hợp
báo cáo Trƣởng Ban chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thƣ TW Đoàn;
- Hội Sinh viên Việt Nam; Hội đồng Đội TW;
- Ban TNXP, TNCN&ĐT,TNTH, TW Đoàn;
- TT Tỉnh uỷ, LĐ UBND tỉnh;
- Các Ban Đảng thuộc Tỉnh uỷ, UB MTTQ tỉnh;
- LĐVP Tỉnh uỷ, UBND tỉnh;
- Các đồng chí thành viên BCĐ HĐH tỉnh;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dƣơng;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- BGH các trƣờng ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh;
- Các huyện, thị, thành đoàn và đoàn TT;
- Lƣu: Tỉnh đoàn, VP UBND tỉnh. Lai (50).

TRƢỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Minh Hùng

