
 

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM 

ỦY BAN TỈNH LAI CHÂU 

*** 

Số: 25-KH/UBH 

 
 

Lai Châu, ngày 05 tháng 11 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Triển khai Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2021 

và Xuân tình nguyện năm 2022 

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

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào Thanh niên năm 

2021; Kế hoạch số 41-KH/TWH, ngày 02/11/2021 của Thường trực Đoàn Chủ 

tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam về “Tổ chức 

Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2021 và Xuân tình nguyện năm 

2022”, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lai Châu xây dựng Kế 

hoạch triển khai Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2021 và Xuân tình 

nguyện năm 2022, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần tương thân tương 

ái của cán bộ, hội viên, thanh niên chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi và Nhân 

dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa; góp phần thực hiện mục tiêu 

giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. 

2. 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, tôn giáo, biên giới; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức 

Đoàn, Hội và các thành viên tập thể ngày càng vững mạnh. 

3. Các hoạt động được tổ chức rộng khắp, hiệu quả, thiết thực, an toàn và 

bền vững gắn với nhu cầu từng địa phương, đơn vị, đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch Covid-19. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA BÀN 

1. Thời gian: Từ tháng 11/2021 đến hết tháng 02/2022. 

2. Địa bàn triển khai 

- Tất cả các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh; trong đó ưu tiên các địa phương 

khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa; các địa phương thường xuyên bị ảnh 

hưởng bởi thiên tai, bão lũ, rét đậm, rét hại và tại các xã thuộc 04 huyện nghèo 

và 02 huyện thoát nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg, ngày 07/3/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ.  

- Chú trọng tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện đến các địa 

phương khó khăn, các xã chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới.  
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- Địa bàn có dân tộc thiểu số quy mô dưới 10.000 người sinh sống: Mảng, 

Si La, Lự, La Hủ. 

- Địa bàn tại chỗ.  

- Các địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19.   

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng” 

- Tổ chức các chương trình tuyên truyền, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp 

phát thuốc miễn phí cho người dân và thanh thiếu nhi, tuyên truyền về các bệnh 

thường gặp trong mùa đông đối với trẻ em tại các điểm trường cho các thầy, cô 

giáo và các em học sinh; đặc biệt chú trọng các hoạt động hỗ trợ công tác phòng, 

chống, thích ứng với dịch bệnh Covid-19.  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

cho người dân và thanh thiếu nhi, đặc biệt là người dân và thanh thiếu nhi tại các 

địa bàn giáp biên giới.  

- Tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện, đặc biệt là các hoạt động 

hiến máu tình nguyện dự trữ cho dịp Tết Nguyên đán.  

- Tổ chức các hoạt động phun khử khuẩn, dọn dẹp vệ sinh bảo vệ môi 

trường tại các địa bàn dân cư, trường học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

và các bệnh truyền nhiễm theo mùa hoặc sau các đợt thiên tai, lũ lụt.  

- Vận động nguồn lực tặng các thiết bị y tế, nhu yếu phẩm phòng, chống 

dịch bệnh phát miễn phí cho người dân.   

- Vận động và trao tặng “Túi thuốc an sinh” hỗ trợ phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 cho người dân, đặc biệt là người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

Covid-19.   

2. Chương trình “Vì đàn em thân yêu” 

- Tổ chức quyên góp chăn ấm, quần áo ấm, lương thực, thực phẩm, đồ 

dùng cá nhân, dụng cụ học tập hỗ trợ trẻ em tại các địa bàn khó khăn. 

- Vận động các nguồn lực xã hội triển khai Chương trình “Điều ước cho 

em”: Huy động nguồn lực xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo “Nhà bán trú cho 

em”, “Trường đẹp cho em”, “Nhà vệ sinh cho em”, lắp đặt hệ thống lọc nước, 

thư viện; nâng cấp sân chơi tại các trường khó khăn và tại các điểm trường xa 

trung tâm; triển khai Chương trình “Ngôi nhà hạnh phúc” xây mới Nhà nhân ái 

và đảm nhận địa chỉ đỡ đầu cho học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn. Triển khai Chương trình “Nối vòng tay thương” hỗ trợ trẻ em mồ côi mất 

cha, mẹ, hoặc mất cả cha mẹ do đại dịch Covid-19. 

- Tiếp tục triển khai Chương trình “Cùng em học trực tuyến” hỗ trợ thiết 

bị học trực tuyến, tổ chức các hoạt động quan tâm, chăm lo đến việc học tập, 
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sinh hoạt của học sinh là con em trong gia đình cán bộ chiến sỹ, bác sỹ, y tá, các 

lực lượng tuyến đầu chống dịch có hoàn cảnh khó khăn, học sinh là con em gia 

đình người đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, người lao động tự do, không có 

việc làm do ảnh hưởng bởi dịch, bệnh Covid-19. 

3. Chương trình “Chia sẻ cùng nhà nông”  

- Tổ chức các đội hình tình nguyện có chuyên môn tuyên truyền và hướng 

dẫn Nhân dân cách chống rét cho lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm, đặc biệt là các 

biện pháp bảo vệ cây trồng, con giống vụ Đông - Xuân.  

- Tổ chức vận động quyên góp phông bạt, bao bì... hỗ trợ cho bà con giữ 

nhiệt độ an toàn chuồng trại, gia súc, gia cầm. 

- Tổ chức vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ xây Nhà nhân ái, sửa nhà 

cho các hộ dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai; xây, sửa cầu đường, cầu 

nông thôn, bến đò ngang an toàn, Chương trình “Thắp sáng đường quê”; 

chuồng trại chăn nuôi, vận động thanh niên tham gia các đội hình tình nguyện 

giúp dân xây, sửa các công trình.  

- Tổ chức Chương trình “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương, chung tay 

vượt qua đại dịch” để hỗ trợ người dân thu hoạch, tiêu thụ nông sản; giới thiệu 

cho Hội viên, thanh niên tiếp cận các gói chính sách hỗ trợ sản xuất của Chính 

phủ và địa phương.  

4. Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội 

- Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà gia đình cán bộ chiến sỹ, bác sỹ, y 

tá, các lực lượng tuyến đầu chống dịch có hoàn cảnh khó khăn và người dân, 

thanh thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn. 

- Tổ chức Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch 

Covid-19”: Vận động nhu yếu phẩm, quà tặng cho người dân có hoàn cảnh khó 

khăn, người vô gia cư, người nghèo, thanh niên công nhân bị mất việc làm, tổ 

chức các phiên chợ vùng cao, gian hàng “San sẻ yêu thương” cho người dân tại 

các địa bàn khó khăn. 

- Tổ chức Chương trình “Triệu túi an sinh” vận động hỗ trợ lương thực, 

thực phẩm tặng người dân và thanh thiếu nhi, đặc biệt là người dân và thanh 

thiếu nhi tại các địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.  

- Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng do lũ 

lụt; dọn dẹp, khử khuẩn, vệ sinh môi trường ngay sau khi nước rút; xây mới hoặc 

sửa chữa, cải tạo lại nhà cho người dân bị thiệt hại nặng về nhà cửa do lũ lụt, thành 

lập các đội hình tình nguyện hỗ trợ và ứng phó khẩn cấp với thiên tai, lũ lụt,... 

- Tổ chức các hoạt động Xuân Tình nguyện nhằm hỗ trợ, chăm lo Tết cho 

người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, người dân và thanh thiếu 

nhi bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19; tổ chức các chuyến xe đưa 
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người lao động, thanh niên tự do, thanh niên bị mất việc làm, thanh niên có hoàn 

cảnh khó khăn về quê nhân dịp tết Nguyên đán; tổ chức các Chương trình thăm 

và chúc tết các đồn biên phòng, đơn vị quân đội, công an, chiến sĩ làm nhiệm vụ 

trong dịp Tết; tổ chức Chương trình về quê ăn Tết, các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ 

người dân nghèo, học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động đón Tết cổ 

truyền; tổ chức chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo”, “Xuân yêu thương 

- Tết cho bệnh nhân nghèo”; tổ chức các Hội thi làm bánh Chưng, bánh, mứt, 

kẹo... tặng cho người dân nghèo ăn Tết; tổ chức Chương trình “Triệu bữa cơm” 

cho người dân, trẻ em tại các trường học tại các địa bàn khó khăn; tổ chức thăm 

hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.  

5. Kết nối, phối hợp với các tổ chức, Câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm tình nguyện 

trong triển khai Chương trình “Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện”  

- Thường xuyên định hướng, kết nối, hỗ trợ và đồng hành cùng các Câu lạc 

bộ, tổ, đội, nhóm tình nguyện, các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động hưởng ứng 

Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022.  

- Tăng cường công tác kết nối địa chỉ, nguồn lực tình nguyện thông qua website: 

http://tinhdoan.laichau.gov.vn/ và facebook: https://www.facebook.com/tinhdoanlaichau/ 

IV. HOẠT ĐỘNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ; CHẾ ĐỘ 

THÔNG TIN BÁO CÁO, THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

1. Hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố 

- Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh (dự kiến) tổ chức 

Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022 

tại huyện Mường Tè (có Kế hoạch riêng).  

- Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các huyện, thành phố tổ chức 

Chương trình phù hợp căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị. 

Hoạt động được tổ chức an toàn, gọn nhẹ, tránh hình thức, đảm bảo hiệu quả, 

thiết thực, gắn với các hoạt động hỗ trợ cộng đồng và đảm bảo các yêu cầu về 

phòng, chống dịch bệnh Covi-19 tại địa phương, đơn vị. 

- Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các huyện, thành phố tổng kết, đánh 

giá công tác chỉ đạo Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2021 và Xuân 

tình nguyện năm 2022.  

- Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tổng kết, đánh giá công 

tác tổ chức triển khai thực hiện Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2021 

và Xuân tình nguyện năm 2022 vào cuối tháng 2/2022.  

2. Chế độ thông tin báo cáo  

- Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các huyện, thành phố gửi báo cáo công 

tác triển khai đợt 1 trước ngày 25/11/2021, gửi báo cáo công tác triển khai đợt 2 

http://tinhdoan.laichau.gov.vn/
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trước ngày 25/12/2021 và báo cáo tổng kết chương trình trước ngày 15/02/2022 

về Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh (qua Ban Phong trào Tỉnh 

đoàn) Điện thoại: 0213.3798.256; Email: thanhnienlc@gmail.com.  

3. Thi đua, khen thưởng 

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các huyện, thành phố, đơn vị trực 

thuộc và các thành viên tập thể của Hội xem xét, giới thiệu 01 tập thể và 02 cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chương trình Tình nguyện mùa 

Đông năm 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022 đề nghị Ban Thi đua - Khen 

thưởng Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 

ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xem xét, khen thưởng.  

* Hồ sơ xét khen thưởng 

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân. 

+ Biên bản họp xét khen thưởng. 

+ Báo cáo tóm tắt thành tích. 

+ Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng. 

* Thời gian, địa chỉ gửi Khen thưởng 

Hồ sơ khen thưởng gửi về Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 

tỉnh Lai Châu (qua Ban Phong trào Tỉnh đoàn) trước ngày 15/02/2022. Đồng 

thời gửi bản mềm về Email: thanhnienlc@gmail.com. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình. 

- Tăng cường thông tin tuyên truyền về Chương trình trên website của 

Tỉnh đoàn Lai Châu, trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. 

- Ban Phong trào Tỉnh đoàn làm Thường trực giúp Ban Thư ký Ủy ban Hội 

Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa 

phương, đơn vị triển khai thực hiện; công tác báo cáo định kỳ, công tác Thi đua - 

Khen thưởng. Tham mưu tổ chức Lễ ra quân cấp tỉnh Chương trình tình nguyện 

mùa Đông và Xuân Tình nguyện; tăng cường kết nối nguồn lực, huy động và hỗ 

trợ các tổ chức, cá nhân, các Câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tổ chức Chương 

trình tình nguyện mùa Đông năm 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022.  

2. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các huyện, thành phố  

- Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Mường Tè đăng cai tổ chức 

Chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện cấp tỉnh (cấp tỉnh có 

Kế hoạch riêng). 

- Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh 

xây dựng Kế hoạch triển khai, chỉ đạo các cơ sở Hội và Hội trực thuộc tổ chức 

mailto:thanhnienlc@gmail.com
mailto:thanhnienlc@gmail.com
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triển khai tốt Chương trình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. 

Tùy điều kiện cụ thể của đơn vị mình để tổ chức ý nghĩa, tiết kiệm nhưng đảm 

bảo khí thế, tinh thần của thanh niên tình nguyện. 

3. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh: Huy động các nguồn lực, phối hợp tổ chức 

thăm hỏi, tặng quà cho thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn. 

4. Câu Lạc bộ Thầy thuốc trẻ: Phối hợp với các Câu lạc bộ Thầy thuốc 

trẻ và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các huyện, thành phố thành lập các 

đoàn Thầy thuốc trẻ tình nguyện thăm, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc 

miễn phí cho Nhân dân; Tổ chức vận động thanh niên tham gia hiến máu tình 

nguyện và hiến máu nhắc lại; tổ chức các đội hình y bác sỹ trẻ tình nguyện hỗ 

trợ các hoạt động phòng, chống, thích ứng với dịch bệnh Covid-19.  

5. Câu Lạc bộ Tóc Lai Châu: Huy động các nguồn lực tổ chức các hoạt 

động thăm hỏi, tặng quà và cắt tóc miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

trên địa bàn tỉnh. 

6. Đề nghị các Đoàn trực thuộc: Phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên 

Việt Nam các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động cấp mình và chỉ đạo các 

cơ sở Đoàn triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình; tổ chức vận 

động ĐVTN quyên góp, ủng hộ theo các nội dung Chương trình đảm bảo thiết 

thực, hiệu quả. 

Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh đề nghị Hội Liên hiệp thanh 

niên Việt Nam các huyện, thành phố, các thành viên tập thể của Hội, các đoàn trực 

thuộc chủ động triển khai các nội dung hoạt động thiết thực và hiệu quả. 

   
Nơi nhận:                                                      

- TT Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Hội; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;               

- Ủy ban MTTQ VN tỉnh; 

- TT Tỉnh đoàn; 

- BTK Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh; 

- Hội LHTN VN các huyện, thành phố; 

- Các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc; 

- Các thành viên tập thể của Hội; 

- Lưu VP + UBH. 

TM. ỦY BAN HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH 

 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thuận 
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BÍ THƯ 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Thịnh 
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