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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên

tình nguyện hè 2022

Thực hiện Kế hoạch số: 01/KH-BCĐ ngày 01 tháng  6 năm 2022 của Ban chỉ 
đạo Hoạt động hè huyện Ninh Giang về việc “Tổ chức Hoạt động hè và Chiến 
dịch thanh niên tình nguyện 2022” và sự chỉ đạo của UBND xã Vạn Phúc về tổ 
chức Hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Ban chỉ 
đạo Hoạt động hè xã Vạn Phúc xây dựng Kế hoạch tổ chức Hoạt động hè và chiến 
dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 cụ thể như sau:

I-MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1-Mục đích:
- Thu hút, tập hợp đông đảo thiếu nhi tham gia các hoạt động, góp phần tạo 

môi trường sinh hoạt an toàn, lành mạnh, giáo dục các em phát triển toàn diện, trở 
thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ; đồng thời, tổ chức các 
sân chơi bổ ích, thiết thực, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong thanh thiếu nhi, 
hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, học 
sinh, sinh viên tham gia phát triển kinh tế - xã hội; đồng hành với thanh niên góp 
phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; tạo phong trào thi đua sôi nổi 
lập thành tích chào mừng Cách mạng tháng tám và ngày quốc khánh 2/9. Chào 
mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Thông qua các hoạt động tình nguyện góp phần tăng cường khối đoàn kết 
tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, kết nạp đoàn 
viên; giới thiệu đoàn viên ưu tú, góp phần xây dựng đảng, chính quyền; đẩy mạnh 
các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, pháp luật cho 
thanh thiếu nhi nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kịên trọng đại của quê hương, 
đất nước.

- Tạo sự quan tâm của cấp uỷ đảng, chính quyền và toàn xã hội chăm lo, hỗ 
trợ thanh niên, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

2-Yêu cầu:
Hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2022 được tổ chức 

rộng khắp, đảm bảo thiết thực, an toàn và hiệu quả. Chú trọng tổ chức các hoạt 
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động tình nguyện tại chỗ, tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tập trung 
chuyên đề theo từng lĩnh vực. Huy động tối đa các nguồn lực, cơ sở vật chất, góp 
phần nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc giáo 
dục thiếu niên, nhi đồng, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt 
động tình nguyện.

II- MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1- Đẩy mạnh các hoạt động  giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, pháp 

luật cho thanh thiếu nhi. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền với chủ đề: 
“Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”.

2- Huy động, đảm nhận xây dựng công trình, phần việc thanh niên, tham gia 
phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì 
cuộc sống cộng đồng, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn nhân 
kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ, thi đua lập thành tích chào mừng Cách 
mạng tháng tám và quốc khánh 2/9.

3- Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, tạo các sân chơi bổ ích, thiết thực 
cho thiếu nhi. Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng “ Tháng hành động vì trẻ em ”.

4- Tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên lập 
thân lập nghiệp.

5- Xây dựng củng cố tổ chức đoàn, Đội trên địa bàn thôn, khu dân cư.

III- MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN.
1- 100% các chi đoàn tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, tập hợp ít 

nhất 80% TTN tham gia hoạt động hè và Chiến dịch TN-HS-SV tình nguyện.
2- 100% các chi đoàn có các hoạt động tình nguyện tại chỗ, huy động đảm nhận 

công trình phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
3- Tổ chức Tuần đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tổ chức “ Lễ dâng 

hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ” vào tối ngày 26/7/2022 tại NTLS xã.
4- Vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện.
5- Tổ chức tốt Hội trại truyền thống.
6- Tham gia đầy đủ và chất lượng các hoạt động do cấp Huyện tổ chức.

IV- NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG.
Hoạt động Hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 được 

thống nhất triển khai trong toàn xã từ ngày 01/6/2022 đến ngày 31/8/2022.
1-Tổ chức ra quân hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 

2022, ngày hội vào hè, phát động Tháng hành động vì trẻ em, tổ chức ngày quốc tế 
thiếu nhi 01/6.

2- Hoạt động an toàn giao thông: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an 
toàn giao thông; hình thành văn hoá giao thông trong thanh thiếu nhi.

3- Hoạt động bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh:
- Vận động thanh thiếu niên và nhân dân xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp.
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- Tình nguyện tham gia hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái “Ngày chủ 
nhật xanh” theo tuần trong chiến dịch. 

4- Hoạt động “Tiếp sức đến trường”:
- Vận động giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường.
5- Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, hiến máu nhân đạo:
- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sức khoẻ cộng đồng, phòng chống 

dịch bệnh trong nhân dân.
- Tổ chức cho đoàn viên thanh niên hiến máu tình nguyện,
6- Tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội:
-Tuyên truyền thanh thiếu niên giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội 

phạm, tệ nạn xã hội.
- Giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến.
7- Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”:
-Tổ chức tuần đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn (19/7/2022 - 

27/7/2022) và Lễ dâng hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ vào tối 23/7. 
Giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ, gia đình có 
công với cách mạng, gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

8- Chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng:
- Tổ chức các hoạt động đội trên địa bàn dân cư; trại hè, các hoạt động vui 

chơi, giải trí, các sân chơi văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, nghi thức đội, tạo ra 
những ngày hè thực sự vui tươi, bổ ích.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em gắn với Quốc 
tế thiếu nhi 1/6. Tiếp tục vận động toàn xã hội quan tâm chăm sóc thiếu nhi.

- Hướng dẫn thiếu nhi tham gia các hoạt động xã hội vì cuộc sống cộng 
đồng; bồi dưỡng, giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi.

- Tổ chức tết trung thu cho các em đội viên trên địa bàn toàn xã .
V- CÁC HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG VÀ THAM GIA CẤP HUYỆN.
1- Tổ chức nổi trống thu quân vào tối 01/7.
2- Tham gia tập huấn kỹ năng nghiệp vụ hè ( Tháng 7 ).
3- Tham gia ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm ( Tháng 7 ).
4- Tham gia giải bóng đá nhi đồng cấp cụm ( Tháng 7 ).
5- Tham gia liên hoan văn nghệ “ Tiếng hát tuổi thần tiên năm 2022 ” ( Tháng 7 )
6- Tham gia giải bơi thiếu niên nhi đồng cấp huyện ( Tháng 7 ).
7- Tham gia Ngày hội hồng - Hiến máu nhân đạo ( Tháng 7 ).
8- Phối hợp tổ chức Lễ dâng hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại xã 

(Tháng 7).
9- Tổ chức hội trại truyền thống vào 2 ngày 13 và 14/8/2022 ( hoặc đêm giao 

lưu văn nghệ ). ( Tháng 8).
10 Tổ chức tổng kết công tác HĐH năm 2022 ( Tháng 8).
11 - Tổ chức tết trung thu trên địa bàn xã  ( Tháng 9).
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VI- TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1- Đoàn thanh niên là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Hoạt động hè, có 

trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện; là đầu 
mối liên kết, phối hợp hoạt động giữa các ban ngành thành viên Ban chỉ đạo, tập 
hợp báo cáo và tham mưu công tác đánh giá, tổng kết.

2- Các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động hè căn cứ Kế hoạch của Ban chỉ 
đạo tham mưu, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của 
ngành, đơn vị mình tham gia quản lý, phụ trách các đơn vị theo sự phân công của 
Trưởng Ban chỉ đạo.

3- Về kinh phí hoạt động: Nguồn kinh phí hoạt động hè được ngân sách nhà 
nước hỗ trợ và xã hội hoá từ sự đóng góp của cộng đồng dân cư, các nhà hảo tâm.

Trên đây là kế hoạch hoạt động hè năm 2022 của BCĐ HĐH. Đề nghị các 
ngành, thành viên BCĐ quan tâm thực hiện tốt kế hoạch này./.

Nơi nhận:
- BTV huyện đoàn Ninh Giang;
- BTV Đảng uỷ xã;
- BCĐ HĐH xã;
- BCH Đoàn xã;
- Các chi đoàn;
- Lưu VP.

TM. BCĐ HOẠT ĐỘNG HÈ
TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH  
Lê Văn Thịnh
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