
TÀI LIỆU SINH HOẠT 

CHI ĐOÀN THÁNG 6/2021 

CHỦ ĐỀ: CHIẾN DỊCH THANH NIÊN 

TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2021 

 



I. THỜI GIAN, ĐỊA BÀN,THÀNH PHẦN THAM GIA 

Từ ngày 01/6  đến ngày 31/8/2021 

Trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó trọng tâm là các địa bàn khó 
khăn, các xã điểm về đích nông thôn mới; ưu tiên các địa bàn 
huyện nghèo, xã nghèo; địa bàn có dân tộc thiểu số sinh sống 
(đặc biệt là dân tộc Lô Lô - có quy mô dân số dưới 10.000 
người). 

Cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên trên 
địa bàn toàn tỉnh; các tập thể, cá nhân và cộng đồng xã 
hội. 
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Thời 

gian 

Địa 

điểm 

Thành 

phần 



II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN 

1. Mỗi huyện, thành đoàn sửa chữa ít nhất 1 km, làm mới ít nhất 0,5 km 
đường giao thông nông thôn 

2. Xây dựng mới 01 tuyến phố văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - 
Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn” tại khu vực nội thành của Thành phố 
Cao Bằng 

3. Cấp bộ Đoàn, Hội toàn tỉnh phối hợp khám, tư vấn dinh dưỡng sức 
khỏe, chăm sóc răng miệng, vệ sinh an toàn thực phẩm và sàng lọc 
bệnh mãn tính cho ít nhất 2.000 người dân; tập huấn kiến thức khởi 
nghiệp cho 500 lượt thanh niên; hỗ trợ, kết nối nguồn lực cho 02 dự án 
khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; tập huấn, chuyển giao khoa học 
kỹ thuật cho 400 đoàn viên, thanh niên nông thôn.  
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II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN 
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4. Toàn tỉnh trồng mới ít nhất 20.000 cây xanh. 

5. Toàn tỉnh xây dựng mới ít nhất 01 nhà nhân ái, nhà tình 
nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú.  

6. Mỗi huyện, thành đoàn duy trì, xây dựng mới ít nhất  01 
điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, công trình “Vì 
đàn em thân yêu”. 

7. Toàn tỉnh vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 1.000 
ý tưởng, sáng kiến trên các lĩnh vực.  



II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN 
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8. Tư vấn hướng nghiệp cho 3.000 lượt đoàn viên, thanh niên; 
phối hợp giới thiệu việc làm cho 1.500 thanh niên.  

9. Mỗi huyện, thành đoàn tổ chức được ít nhất 01 lớp tập huấn 
cung cấp kiến thức và kỹ năng phòng, chống đuối nước, dạy bơi 
cho trẻ em.  

10. Mỗi đoàn xã, phường, thị trấn tổ chức ít nhất 03 hoạt động 
sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư; phối hợp hỗ trợ xây dựng ít 
nhất 01 nhà tiêu hợp vệ sinh hoặc di dời ít nhất 01 chuồng trại 
gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở 



II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN 
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11. 100% các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc  tổ chức 
được ít nhất 01 hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên các gia 
đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, thương binh, 
liệt sỹ. Tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ. 

12. Kết nạp được 1.200 đoàn viên, giới thiệu 750 đoàn viên ưu 
tú cho Đảng, phấn đấu 530 đảng viên mới được kết nạp từ 
đoàn viên ưu tú. 



III. NỘI DUNG 
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CHƯƠNG TRÌNH 

 “TIẾP SỨC MÙA THI” 

CHIẾN DỊCH  
TÌNH NGUYỆN  
“MÙA HÈ XANH” 

CHIẾN DỊCH 
TÌNH NGUYỆN 

“HOA PHƯỢNG ĐỎ” 
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CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN  

“KỲ NGHỈ HỒNG” 

CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN 
“HÀNH QUÂN XANH” 

TỔ CHỨC BÀN GIAO HÈ VÀ SINH HOẠT 
HÈ CHO THANH THIẾU NHI VỚI 

 CHỦ ĐỀ “HÈ VUI, HÈ AN TOÀN CHO EM” 



III.NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. CHƯƠNG TRÌNH “TIẾP SỨC MÙA THI” 

CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH 

NGUYỆN HÈ NĂM 2021 

Đơn vị thực hiện điểm: Thành đoàn Cao Bằng 

Lực lượng: Giảng viên, nhà giáo trẻ, sinh viên đang 
học tập tại trường cao đẳng, đại học, học viện ở trong 
và ngoài tỉnh; các CLB, đội nhóm tình nguyện, đoàn 
viên, thanh niên địa bàn tổ chức các điểm thi thuộc 
cụm thi tốt nghiệp THPT quốc gia tại các huyện, thành 
phố.  

Thời gian: Từ nay tới tháng 7/2021. Trong đó, hoạt 
động cao điểm diễn ra từ ngày 01/6 - 08/7/2021 (gắn 
với lịch thi Trung học phổ thông quốc gia) 



III.1. CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC MÙA THI 

CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ 

NĂM 2021 

Nội dung 

• Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Chương trình “Tiếp sức 
mùa thi” sau 20 năm triển khai  

Nội dung 

• 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 về các nội dung: ôn 
thi, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi, giải đáp một số 
thắc mắc về kỳ thi,...  

Nội dung 

• Tập huấn kiến thức, kỹ năng cho các đội hình tình nguyện; 
số lượng đội hình tình nguyện phù hợp với nhu cầu cần hỗ 
trợ. Thành lập các đội hình tình nguyện hướng dẫn thí sinh 
và người nhà thí sinh.  



III.1. CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC MÙA THI 

CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ 

NĂM 2021 

Nội dung 

Huy động các nguồn lực hỗ trợ 
thí sinh; giới thiệu các địa điểm 
ăn uống giá rẻ, đảm bảo an 
toàn vệ sinh thực phẩm cho thí 
sinh và người nhà thí sinh 

 Phối hợp với các cơ quan chức 
năng kịp thời ngăn chặn các 
hiện tượng tiêu cực lợi dụng kỳ 
thi  

Nội dung 

Phối hợp giải quyết, hỗ trợ khi 
có sự cố bất thường về thời tiết, 
tai nạn, sức khoẻ,.. của thí sinh. 

Triển khai các phương án 
phòng, chống dịch COVID -19 
có thể xảy ra tại điểm thi, điểm 
đăng ký thi có số lượng đông thí 
sinh. 



 

2. CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN “MÙA HÈ XANH” 

CHIẾN DỊCH THANH NIÊN  

TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2021 

Thời gian Từ ngày 01/7 đến hết tháng 8/2021 

 

Lực 

lượng:  

 

Học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên, giáo 

viên trẻ trường Cao đẳng sư phạm, các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp hệ trung cấp; đoàn viên, 

thanh niên; thanh niên các câu lạc bộ, đội, 

nhóm tình nguyện 

 

Đơn vị thực  

hiện điểm 
 

Huyện đoàn Hòa An và Đoàn trường, Hội sinh 

viên Trường Cao đẳng sư phạm Cao Bằng  

 



III.2. CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN “MÙA HÈ XANH” 
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Nội 
dung 

Tổ chức các 
hoạt động 

tham gia xây 
dựng nông 
thôn mới Tổ chức các 

hoạt động 
tham gia xây 
dựng đô thị 

văn minh 

Tổ chức các 
hoạt động bảo 
vệ môi trường, 

ứng phó với 
biến đổi khí 

hậu 

Tổ chức các 
hoạt động 

tham gia đảm 
bảo trật tự an 

toàn giao 
thông 

Tổ chức các 
hoạt động 

tham gia đảm 
bảo an sinh xã 

hội 

Tổ chức các 
hoạt động 

chăm lo cho 
thiếu nhi 

Các hoạt 
động khác 



Đơn vị thực hiện điểm: Huyện đoàn Quảng Hòa 

Lực lượng: Cán bộ, giáo viên trẻ các trường mầm non, tiểu học, 
Trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường xuyên; học sinh các trường trung học phổ 
thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên 

Thời gian: Từ  ngày 01/6 đến hết tháng 8/2021 
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Tổ chức các hoạt động hỗ trợ công tác dạy và học, công tác chuẩn bị cho năm 
học mới 2021 - 2022 

Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa  

Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội 

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”, các quy 
định về an toàn giao thông. 

Tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, các hoạt động trải 
nghiệm thực tế, trải nghiệm sáng tạo, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. 
Tham gia hỗ trợ sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn. 

Tổ chức kết nạp đoàn viên, hội viên mới; tham mưu cấp ủy tổ chức lễ kết nạp 
Đảng cho những đoàn viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn tại các điểm tổ chức Chiến dịch 
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III.4. CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN “KỲ NGHỈ HỒNG” 

Đơn vị thực hiện điểm: Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh  

Lực lượng: Thanh niên công nhân, công chức, viên 
chức, doanh nhân trẻ. 

Thời gian: Từ ngày 01/6 đến hết tháng 8/2021  
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III.4. CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN “KỲ NGHỈ HỒNG” 
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Nội 
dung 

- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động 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 

- Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính cho Nhân dân trong 
tình hình dịch bệnh Covid-19. Tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện giải 
quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân“ 

- Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tập huấn kiên 
thức nông-lâm  nghiệp, thanh niên và 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 chức các hoạt động an sinh xã hội; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn 
phí; các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, thanh niên công nhân 

              - Tổ chức các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi 



III.5. CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN “HÀNH QUÂN XANH” 

Đơn vị thực hiện điểm: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, 
Đoàn TN BCH Quân sự tỉnh, Đoàn TN BCH Bộ đội  

biên phòng tỉnh  

Lực lượng:  Đoàn viên, thanh niên khối lực 
lượng vũ trang 

Thời gian: Từ ngày 01/6 đến hết tháng 8/2021  
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Nội 

dung 

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, đảm bảo an sinh xã hội 

Tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền về dịch bệnh COVID-19  

 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các 

chương trình, mô hình hỗ trợ, giúp 

đỡ thiếu niên, nhi đồng có hoàn 

cảnh khó khăn trên địa bàn 
 

Tổ chức các hoạt động tình 

nguyện góp phần nâng cao 

đời sống vật chất, văn hóa 

tinh thần cho người dân tộc 

thiểu số ít người  
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Đơn vị thực hiện điểm: Huyện Đoàn Hà Quảng 

Lực lượng:  Cán bộ Đoàn, Đội, đoàn viên, đội viên, thanh thiếu nhi khối 
trường học; sinh viên, các đoàn tình nguyện trong và ngoài tỉnh,... 

Thời gian: các đơn vị thực hiện việc bàn giao trong tháng 5/2019; tổ 
chức sinh hoạt trong dịp hè đến tháng 8/2021 

III.6. TỔ CHỨC BÀN GIAO HÈ VÀ SINH HOẠT HÈ CHO THANH 

THIẾU NHI VỚI CHỦ ĐỀ HÈ VUI, HÈ AN TOÀN CHO EM 

CHIẾN DỊCH THANH NIÊN  

TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2021 



III.6. TỔ CHỨC BÀN GIAO HÈ VÀ SINH HOẠT HÈ CHO THANH 

THIẾU NHI VỚI CHỦ ĐỀ HÈ VUI, HÈ AN TOÀN CHO EM 

CHIẾN DỊCH THANH NIÊN  

TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2021 

Nội dung 

•Tổ chức bàn giao, tiếp nhận học sinh về sinh hoạt hè 
tại địa phương 

Nội dung 

•Báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương tận dụng 
những địa điểm có sẵn như sân trường, nhà văn 
hóa, khu đất rộng và an toàn hoặc khu vực thích 
hợp với nội dung triển khai để tổ chức sinh hoạt hè 
cho thanh thiếu nhi. Lưu ý phát huy hiệu quả của các 
sân chơi, điểm vui chơi được trang bị, xây dựng và 
làm mới tại địa phương, đơn vị. 

Nội dung 

•Đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt; tập trung vào 
các hoạt động trang bị kỹ năng sinh hoạt tập thể, 
làm việc theo nhóm,  hoạt động tình nguyện, cung 
cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương 
tích, xâm hại trẻ em... 


