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Lai Châu, ngày 19 tháng 01 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức Chương trình “Xuân tình nguyện năm 2021”  

--------------- 

Thực hiện Kế hoạch số 346-KH/TWĐTN-VP, ngày 25/12/2020 của Trung 

ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về“Tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh 

thiếu nhi nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu”; Kế hoạch số 347-KH/TWĐTN-

TNTH, ngày 13/01/2021 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Tổ chức 

Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng và Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)”; Kế hoạch số 12-KH/UBH, ngày 

29/10/2020 của Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh về “Triển khai 

Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021”;  

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tiến tới chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 

- 26/3/2021), Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lai 

Châu xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình “Xuân tình nguyện năm 2021”, cụ 

thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát 

triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, các vùng biên 

giới; vùng ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, rét đậm, rét hại; xóa đói, giảm nghèo, 

góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. 

- Tạo đợt hoạt động cao điểm để đoàn viên, thanh  niên phát huy tinh thần 

tương thân, tương ái, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân có 

hoàn cảnh khó khăn. 

- Thông qua các hoạt động tình nguyện tạo môi trường để thanh niên rèn 

luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh 

niên vùng dân tộc, biên giới; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; 

động viên hỗ trợ kịp thời người dân có hoàn cảnh khó khăn.  

2. Yêu cầu 

- Chương trình tổ chức phải trang trọng, thiết thực, đảm bảo hiệu quả, an 

toàn, gọn nhẹ, tránh hình thức, nêu bật được nội dung, chủ đề của Chương trình 

tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021. 
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- Các hoạt động tình nguyện được tổ chức theo hướng cụ thể, rõ việc, sát 

với nhu cầu, thực tiễn của từng địa phương, đồng thời lôi cuốn được đông đảo 

đoàn viên, thanh niên tham gia; tạo được sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ của Nhân 

dân và cộng đồng xã hội. 

II. THÀNH PHẦN  

1. Đại biểu mời 

- Đại diện Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam. 

- Đại diện Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UB MTTQ Việt Nam tỉnh. 

- Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu. 

- Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phong Thổ, các phòng, ban, 

đoàn thể huyện Phong Thổ. 

- Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Công an, BCH Bộ đội Biên phòng, BCH 

Quân sự tỉnh. 

- Đại diện Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các huyện, thành phố. 

- Đại diện Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Ban Thanh niên BCH 

Bộ đội Biên phòng, BCH Quân sự tỉnh. 

- Phóng viên Báo Lai Châu, Đài PT - TH tỉnh và địa phương, Cổng thông 

tin điện tử tỉnh Lai Châu, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Lai Châu, Báo 

VOV, Báo Nhân dân. 

2. Lực lượng tham gia: 500 đoàn viên, hội viên, thanh niên. 

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Chủ đề: “Xuân xanh gắn kết, Tết trọn yêu thương” 

2. Thời gian: 02 ngày, từ 02 - 03/02/2021. 

3. Địa điểm triển khai: Xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 

4. Các đội hình tham gia tình nguyện, nhiệm vụ: 05 đội hình Thanh niên 

tình nguyện thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: 

- Đội hình TNTN: Chung tay vì cộng đồng: Chuẩn bị nguyên liệu, gói, 

luộc, vớt, ép, chia suất, tặng bánh chưng. 

- Đội hình TNTN: Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng: 

Khám bệnh và cấp phát thuốc cho Nhân dân. 

- Đội hình TNTN: Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới: Trồng 

cây xanh, hỗ trợ mô hình kinh tế thanh niên. 

- Đội hình TNTN: Vì biên cương Tổ quốc: Thăm hỏi, tặng quà gia đình 

chính sách, thanh niên, cán bộ Đoàn, Hội có hoàn cảnh khó khăn. Là lực lượng triển 

khai Gian hàng 0 đồng. 
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- Đội hình TNTN: Vì đàn em thân yêu: Cắt tóc miễn phí cho học sinh. 

5. Các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình 

5.1. Cuộc thi “Gói bánh chưng” với chủ đề “Xuân yêu thương” 

- Tổ chức 10 đội thi gói 500 chiếc bánh chưng. 

- Luộc, vớt, đóng gói và tổ chức tặng bánh, thăm hỏi, chúc Tết. 

5.2. Các hoạt động tập thể, giao lưu văn hóa, thể thao 

- Tổ chức các hoạt động tập thể: Nhảy dân vũ, múa, hát tập thể,… 

- Tổ chức không gian văn hóa: Chơi các trò chơi dân gian, phục dựng các 

phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc huyện Phong Thổ. 

- Tổ chức thi đấu các môn thể thao: Kéo co, đẩy gậy, bóng đá,… 

5.3. Trồng cây “Vì một Việt Nam xanh”: Trồng 300 cây xanh. 

5.4. Đêm giao lưu văn nghệ (tối ngày 02/02/2021) với chủ đề “Xuân 

xanh gắn kết, Tết trọn yêu thương”: Có kịch bản riêng. 

5.5. Chương trình “Ngày hội Tết cho thanh niên nông thôn năm 2021” 

- Phần Lễ: 

+ Văn nghệ chào mừng. 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

+ Phát biểu của đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn. 

+ Trao quà cho gia đình chính sách; cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh niên 

có hoàn cảnh khó khăn: 90 suất. 

+ Trao hỗ trợ mô hình thanh niên làm kinh tế tại địa phương. 

+ Thông báo về các hoạt động sau Lễ. 

- Các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình: 

+ Tổ chức“Gian hàng 0 đồng - San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua thiên 

tai, dịch bệnh năm 2020”: Trao 400 suất quà cho người dân, thanh niên công nhân có 

hoàn cảnh khó khăn. 

+ Tư vấn, khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân. 

+ Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, cán bộ Đoàn, Hội, thanh niên có 

hoàn cảnh khó khăn: 10 hộ. 

+ Cắt tóc miễn phí cho 200 học sinh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội LHTN Việt Nam tỉnh  

- Xây dựng Kế hoạch; Chuẩn bị nội dung Chương trình Xuân tình nguyện 

năm 2021. Phân công nhiệm vụ hoạt động cho các đội hình thanh niên tình 

nguyện trong Chương trình. 
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- Chỉ đạo Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức Chương trình khám bệnh, 

cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân. 

- Xây dựng maket, băng rôn, khẩu hiệu và tổ chức các hoạt động. 

- Tham mưu công tác huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức, thực hiện 

các hoạt động tình nguyện. 

- Phối hợp cùng với các phòng, ban chuyên môn Tỉnh đoàn, Hội LHTN 

Việt Nam huyện Phong Thổ và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết để tổ chức Chương trình: Liên hệ cơ sở vật chất, chuẩn bị nguyện liệu gói, 

luộc bánh chưng; Xây dựng kịch bản các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao. 

Lên ý tưởng thiết kế gian hàng; phối hợp xây dựng maket truyền thông về 

chương trình, liên hệ đầu mối các sản phẩm sẽ hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó 

khăn tại “Gian hàng 0 đồng”; Triển khai xây dựng các tin bài, phối hợp thực 

hiện các phóng sự phản ánh đầy đủ, kịp thời các hoạt động diễn ra tại Chương 

trình Xuân tình nguyện 2021; Tiếp nhận, theo dõi, tổng hợp các nguồn lực ủng hộ 

cho “Gian hàng 0 đồng”. Chuẩn bị các tiết mục, xây dựng kịch bản, lựa chọn 

MC đêm giao lưu văn nghệ. Phối hợp rà soát, xét chọn, tổng hợp danh sách gia 

đình chính sách, cán bộ Đoàn, Hội, thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó 

khăn, các đơn vị trực Tết Tân Sửu 2021 nhận quà từ Chương trình. Xây dựng lịch 

trình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ công tác. 

2. Hội LHTN Việt Nam huyện Phong Thổ 

- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh hội chuẩn bị tổ chức nội dung tình nguyện 

trước, trong và sau Chương trình. 

- Lập danh sách gia đình chính sách; cán bộ Đoàn, Hội và thanh niên có hoàn 

cảnh khó khăn nhận quà của Chương trình.  

- Thông báo cho bà con Nhân dân biết; thành lập các đội thi gói bánh chưng; 

huy động 200 đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia các hoạt động giao lưu văn 

hóa, văn nghệ, thể thao chiều ngày 02/02/2021. 

- Chuẩn bị công tác hậu cần, 10 tiết mục văn nghệ phục vụ cho Đêm giao lưu 

văn nghệ buổi tối ngày 02/02/2021. Chuẩn bị, tổ chức giao lưu lửa trại sau 

chương trình văn nghệ. 

- Đảm bảo cơ sở vật chất của chương trình gian hàng 0 đồng (dù to che nắng, 

mưa, kho hàng, bàn, ghế, nước uống…). Bố trí cán bộ thường trực hỗ trợ công tác 

đón tiếp người dân, tiếp nhận, vận chuyển các nguồn hàng từ kho ra kệ hàng. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện để tổ chức Chương trình: 03 tiết mục 

văn nghệ chào mừng tại phần Lễ của Ngày hội Tết cho Thanh niên nông thôn vào 

sáng ngày 03/02/2021, bàn ghế đại biểu, hoa để bàn, cốc nước, 10 cờ Tổ quốc, 10 cờ 

Đoàn - Hội (cán cờ dài 2m); bố trí lực lượng tham gia treo băng rôn, khẩu hiệu;huy 

động 300 ĐVTN, lập danh sách, thông báo cho các hộ nghèo, cận nghèo, thanh niên 

công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhận quà tại “Gian hàng 0 đồng”, 200 học sinh 
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được cắt tóc miễn phí tham sự phần Lễ chương trình Ngày hội thanh niên nông 

thôn 2021. 

- Thành lập, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 05 đội hình TNTN: Chung 

tay vì cộng đồng (80 hội viên, đoàn viên, thanh niên), Tuổi trẻ chung tay xây 

dựng nông thôn mới (150 hội viên, đoàn viên, thanh niên), Vì biên cương Tổ 

quốc (50 hội viên, đoàn viên, thanh niên), Vì đàn em thân yêu (10 hội viên, đoàn 

viên, thanh niên), Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng (10 hội 

viên) tham gia Chương trình. 

- Chỉ đạo CLB TTT huyện thành lập Đội y, Bác sỹ trẻ tình nguyện phối 

hợp với Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị các trang thiết bị, dụng cụ cần thiết và tổ 

chức khám và cấp phát thuốc miễn phí. 

3. Các Đoàn trực thuộc 

- Vận động nguồn lực phối hợp cùng Tỉnh hội tổ chức các hoạt động an 

sinh xã hội trong khuôn khổ Chương trình. 

- Cử cán bộ, chiến sỹ tham gia tất cả các hoạt động trong khuôn khổ 

Chương trình Xuân biên giới 2021. 

- Chuẩn bị ít nhất 02 tiết mục văn nghệ tham gia giao lưu vào tối 

02/02/2021. 

- Ban Thanh niên BCH Bộ đội Biên phòng hỗ trợ ăn, nghỉ cho đoàn công 

tác; chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu gói 500 chiếc bánh chưng. 

4. Hội LHTN Việt Nam các huyện, thành phố 

Vận động, hỗ trợ nguồn lực tổ chức Chương trình; cử cán bộ tham dự 

chương trình (Có Giấy mời riêng). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chương trình Xuân tình nguyện năm 2021 

của Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh./. 
 

 

Nơi nhận:                                                      
- TT ĐCT UB TWH; 

- Văn phòng TW Hội; 

- Ban TNNT TW Đoàn; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;                (báo cáo) 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- BTV Tỉnh đoàn; 

- BTK Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh; 

- Hội LHTN Việt Nam các huyện, thành phố; 

- Các Đoàn trực thuộc; 

- Các thành viên tập thể của Hội; 

- Lưu VP + UBH. 

 

TM. HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thuận 
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