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SỐ: ịfj- -HD/TĐTN-TTNTH Hưng Yên, ngàyữỉ tháng ý  năm 2021

HƯỚNG DẪN
Tổ chức các ngày hoạt động cao điểm 

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021

Thực hiện Hướng dẫn số 64-HD/TWDTN-TNTH, ngày 28/6/2021 của 
Ban Bí thư Trung ương Đoàn “V/v tổ chức các ngày hoạt động cao điểm Chiến 
dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 ”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hướng 
dẫn tổ chức, triển khai các ngày hoạt động cao điểm trong Chiến dịch thanh niên 
tỉnh nguyện hè năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Cụ thể hóa các nội dung ngày hoạt động cao điểm đã nêu trong Kế 

hoạch triển khai các mũi chiến dịch tình nguyện hè năm 2021 do Ban Thường 
vụ Tỉnh đoàn đã ban hành; định hướng tới các Huyện đoàn, Thị đoàn, Thành 
đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện đảm bảo thống nhất, phấn đấu đạt 
hiệu quả cao nhất các nội dung, tiêu chí đề ra.

- Thực hiện tốt thông điệp “3T” đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn 
phát động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai trong tham gia các hoạt động tình 
nguyện: Tiên phong (Xác định tư thể đi đầu, san sàng tham gia vào các lực 
lượng phòng chống dịch), Tưo’ng trợ (Đe cao tinh thần tương thân, tương ái, hỗ 
trợ lẫn nhau, ho trợ nhân dân cùng vượt qua khỏ khăn do đại dịch), Thích ứng 
(Chuyến đối nhanh các hình thức to chức hoạt động tình nguyện, phương thức 
học tập, sinh hoạt... góp phần giải quyết một số nhu cầu chỉnh đáng của đoàn 
viên, thanh niên và phù hợp với tình hình mới).

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
1. Tổng họp, phổi hợp xây dựng tin, bài các nội dung hoạt động tuyên 

truyền trên hệ thống phát thanh - truyền hình, các kênh thông tin của Đoàn, Hội, 
Đội và các nhóm trên mạng xã hội tại đơn vị.

2. Tăng cường các sản phẩm tuyên truyền trực quan: Băng zôn, khẩu hiệu, 
pa nô, áp phích, phướn... Đặc biệt, chú trọng sản xuất các sản phẩm truyền thông 
trên internet và mạng xã hội: Tranh cổ động, ảnh, infographic, trailer, clip ngắn...

3. Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid- 19, các Huyện, Thị, Thành 
đoàn, Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng lựa chọn phương thức tuyên truyền 
phù hợp, khuyến khích và đấy mạnh các hoạt động truyền thông trên nền tảng 
số, mạng xã hội trước, trong và sau các sự hoạt động đồng loạt để tạo sức lan tỏa 
sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên và cộng đồng xã hội.

4. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về các 
hoạt động; tuyên truyền về các hoạt động diễn ra trước, trong và sau các ngày cao điểm.
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III. NỘI DUNG
1. Ngày cao điểm “Tinh nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”
1.1. Thời gian: Ngày 18/7/2021 (Chủ nhật).
1.2. Nội dung thực hiện
1.2.1. Tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn
- Xây dựng cơ sở hạ tầng: Làm mới, sửa chữa đường giao thông nông 

thôn, đường trục chính nội đồng, cầu dân sinh ở xã, thôn; thắp sáng đường giao 
thông nông thôn; tu sửa, nạo vét hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng; xây 
dựng, sửa chữa nhà văn hóa thôn; khởi công hoặc tiến hành xây dựng nhà nhân 
ái, nhà khăn quàng đỏ; xây dựng hoặc nâng cấp các điểm sinh hoạt, vui chơi 
cho thanh thiếu nhi.

- Cảnh quan môi trường nông thôn: Trồng cây xanh, trồng hoa ven đường; 
triển khai mô hình “Con đường bích họa ”, “Cột điện nở hoa ”, “Vườn ươm thanh 
niên cải tạo nhà cửa, vườn, ao, chuồng, làm đẹp hệ thống hàng rào, cổng; xây 
dựng công trình nhà tiêu họp vệ sinh, di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở, 
công trình nước sạch họp vệ sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; dọn dẹp 
vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, kênh rạch, xử lý các 
điểm đen về môi trường; hướng dẫn người dân phân loại, xử lý rác thải thành phân 
hữu cơ tại hộ gia đình; triển khai mô hình nuôi trùn quế để bảo vệ môi trường.

1.2.2. H ỗ trợ thanh niên phát triển kỉnh tế gắn với tái cơ cẩu nông nghiệp, 
dịch chuyên cơ câu kinh tê, nâng cao thu nhập cho thanh niên nông thôn

- Tổ chức tập huấn (Ưu tiên tập huấn trực tuyến) hoặc cung cấp, chia sẻ 
thông tin về chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao, ứng dụng công nghệ 
số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh; ứng dụng công nghệ số 
trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý; hướng dẫn nông 
dân thực hiện thương mại điện tử trong nông nghiệp; cách thức đăng ký, xây 
dựng thương hiệu sản phẩm nông sản; kỹ thuật chế biến và bảo quản nông sản, 
thực phẩm sạch.

- Phối họp với các đơn vị liên quan và các doanh nghiệp giúp người dân 
vùng dịch tiêu thụ nông sản; hướng dẫn nông dân kiến thức về bán hàng trực 
tuyến trong điều kiện dịch bệnh.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, 
lập nghiệp; tư vấn các thủ tục, quy trình thành lập Họp tác xã, thủ tục hỗ trợ vay 
vốn, giới thiệu việc làm cho thanh niên; hướng dẫn thanh niên tham gia Chương 
trình Mỗi xã một sản phẩm.

- Tổ chức tuyên dương các gương thanh niên nông thôn tiêu biểu trong 
sản xuất, kinh doanh giỏi tại địa phương.

1.2.3. Tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện xây dimg nông thôn mới
- Phối họp với nhà trường và các đơn vị liên quan tổ chức các đội trí thức 

trẻ tỉnh nguyện xây dựng nông thôn mới giúp người dân về kỹ thuật trồng trọt,
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chăn nuôi, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản.
- Thành phần đội hình gồm: Các giảng viên trẻ, sinh viên xuất sắc các 

trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin; cán bộ, đoàn viên 
đang công tác tại các đon vị trong ngành khoa học công nghệ.

1.3. Phương thức triển khai:
Các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc căn cứ điều kiện cụ thể 

lựa chọn các nội dung và phưong thức triển khai hoạt động phù họp, theo hướng 
đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chổng dịch bệnh Covid -  19 
của Thủ tướng Chính phủ bari hành và các quy định cụ thể của tỉnh, của địa 
phương đơn vị.

1.4. Yêu cầu đối với các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc
- Đồng loạt tổ chức Ngày Chiến sỹ tình nguyện chung tay xây dựng nông 

thôn mới.
- Chế độ thông tin báo cáo: Gửi dự kiến triển khai tại địa phương, đơn vị 

trước ngày 12/7/2021, báo cáo nhanh kết quả hoạt động trong ngày 19/7/2021.
2. Ngày cao điểm “Tinh nguyện uống nước nhớ nguồn ”
2.1. Thời gian: Ngày 26/7/2021 (Thứ Hai)
2.2. Nôi dung thưc hiên:
- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm với chủ đề “Thảng 7 tri ân
- Tổ chức hành trình về nguồn, hành trình đến với bảo tàng, các địa danh 

lịch sử, di tích truyền thống, các địa chỉ đỏ tại các địa phương trên cả nước.
- Tổ chức thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh; bệnh 

binh; cựu Thanh niên xung phong; cựu chiến binh; người nhiễm chất độc da 
cam; gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; tặng quà, trao học 
bổng cho con em gia đình có công với cách mạng.

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh 
trang, làm vệ sinh các bia, đài tưởng niệm liệt sỹ; tu sửa các công trình ghi công 
liệt sỹ, phần mộ các liệt sỹ, đền thờ, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các 
nghĩa trang, tượng đài liệt sỹ, các di tích lịch sử văn hóa.

- Tổ chức khởi công, vận động hỗ trợ, đóng góp ngày công xây mới và 
sửa chữa nhà tình nghĩa, các công trình phục vụ đời sống, sinh hoạt cho các gia 
đình chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, 
thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, tặng quà, các hoạt động tình 
nguyện chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các 
gia đình chính sách và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

- Đồng loạt tổ chức “L ễ  thắp nến tri ân các Anh hùng liệt s ỹ ” tại tất cả 
các nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm liệt sỹ, các công trình ghi công liệt sỹ, 
phần mộ các liệt sỹ vào dịp ngày kỷ niệm Thương binh liệt sỹ.
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2.3. Phương thức triển khai:
Các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc căn cứ điều kiện cụ thể 

lựa chọn các nội dung và phương thức triển khai hoạt động phù họp, theo hướng 
đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid -  19 
của Thủ tướng Chính phủ ban hành và các quy định cụ thể của tỉnh, của địa 
phương đơn vị.

2.4. Yêu cầu đoi với các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc
- Tổ chức và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đồng loạt tổ chức Ngày Chiến 

sỹ tình nguyện uống nước nhớ nguồn.
- Chế độ thông tin báo cáo: các đơn vị gửi Kế hoạch, dự kiến triển khai tại 

địa phương, đơn vị trước ngày 15/7/2021; Báo cáo nhanh kết quả hoạt động 
trước ngày 05/8/2021.

3. Ngày cao điểm “Tình nguyện vì đàn em thân yêu”
3.1. Thòi gian: Ngày 01/8/2021 (Chủ nhật)
3.2. Nội dung thực hiện
3.2.1. Tồ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui 

chơi, giải trí, trải nghiệm sảng tạo cho thiếu nhỉ tại các địa bàn dân cư
- Tổ chức Hội diễn văn nghệ, các giải thi đấu thể thao, đồng diễn dân vũ, 

flashmob, nhảy múa cộng đồng, đồng diễn thể dục cho thiếu nhi.
- Tổ chức Ngày hội thiếu nhi các hoạt động vui chơi, giải trí: Trò chơi dân 

gian, trò chơi vận động, STEM, STEAM, team building...
- To chức các hoạt động trải nghiệm: Hành trình về nguồn, thăm làng 

nghề truyền thống, trải nghiệm với thiên nhiên...
- Tổ chức cho các em tham gia trại hè, các lóp học kỹ năng sống, kỹ năng 

an toàn, phòng, chống xâm hại, trẻ em, kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương 
tích, đặc biệt là đuối nước, tai nạn giao thông, kỹ năng an toàn trên mạng...

- Tổ chức Ngày hội đọc sách cho thiếu nhi tại các điểm Bưu điện văn hóa xã.
3.2.2. Tổ chức các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ thiếu nhi
- Tổ chức, giúp đỡ ôn tập văn hóa, tư vấn tâm lý cho thiếu nhi có hoàn 

cảnh khó khăn đang sinh sống tại địa bàn dân cư.
- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm sóc thiếu nhi trong các mái ấm, 

nhà mở, các Trung tâm bảo trợ trẻ em.
- Tô chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh 

khó khăn đang sinh sống tại địa bàn dân cư.
- Tổ chức các hoạt động tư vấn, khám bệnh, chăm sóc sức khỏe, cho thiếu nhi.
3.2.3. Xây dựng các công trình, phần việc “Vì đàn em thân yêu ”
- Khởi công, xây dựng, khánh thành các điểm sinh hoạt, vui chơi cho 

thiếu nhi.
- Khởi công, xây dựng hoặc khánh thành, trao tặng ngôi nhà “Khăn quàng đỏ ”.
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- Sửa chữa, nâng cấp các thiết bị vui chơi cho thiếu nhi tại các điểm sinh 
hoạt vui chơi cho thiếu nhi tại cộng đồng.

- Xây dựng, triển khai các công trình không gian đọc sách và sinh hoạt 
Đội cho thiếu nhi.

3.3. Phương thức triển khai:
Các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc căn cứ điều kiện cụ thể 

để tổ chức và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lựa chọn các nội dung, phương thức 
triển khai hoạt động phù hợp, theo hướng đảm bảo thực hiện nghiêm các quy 
định về phòng chống dịch bệnh Covid -  19 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
và các quy định cụ thể của tỉnh, của địa phương đơn vị.

3.4. Yêu cầu đối với các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc
- Chỉ đạo 100% cơ sở của Đoàn, Hội, Đội trực thuộc đồng loạt tổ chức 

Ngày chiến sỹ tình nguyện “Vĩ đàn em thân y êu ” bằng các hình thức phù họp 
vào ngày 01/8/2021.

- Mỗi huyện đoàn, thị đoàn, thành đoàn lựa chọn 01 đơn vị tổ chức điểm 
để tuyên truyền cho Ngày chiến sỹ tình nguyện “Vĩ đàn em thân yêu ”. Trên cơ 
sở nội dung hoạt động, đơn vị dự kiến triển khai điểm của đơn vị gửi về cấp 
tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ lựa chọn dự, chỉ đạo tại 01 đơn vị.

- Chế độ thông tin báo cáo: Gửi về Tỉnh đoàn (qua Ban TTN-TH) bảng 
tổng họp nội dung dự kiến triển khai tại địa phương, đơn vị trước ngày 20/7/2021 
và Báo cáo kết quả hoạt động trước ngày 02/8/2021.

4. Ngày cao điểm “Hoa phượng đỏ”
4.1. Thời gian: Ngày 15/8/2021 (Chủ nhật)
4.2. Nội dung hoạt động
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ công tác dạy và học, công tác chuẩn bị cho 

năm học mới thích ứng với tình hình 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, gia đình cán bộ đang thực hiện nhiệm 
vụ tại các vùng biển, đảo, các vùng đang có dịch; tổ chức hành trình đến các địa 
chỉ đỏ, các di tích, địa danh lịch sử tại địa phương. 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 người già neo đơn, học sinh, 
thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ người dân khó khăn bởi dịch Covid-19.

- 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”, trồng và 
chăm sóc cây xanh; thực hiện các công trình xanh - sạch - đẹp tại trường, tại khu 
phố. Vận động học sinh và người dân thực hiện an toàn giao thông.

- Tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng 
vệ, phòng chống bạo lực học đường; tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý tuổi mới 
lớn, trách nhiệm của học sinh đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Tổ chức diễn
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đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”. Tổ chức các 
hoạt động trải nghiệm thực tế, định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

- Gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động tình nguyện với các nội dung sinh hoạt 
hè của học sinh Trung học phố thông. Tham gia hỗ trợ sinh hoạt hè cho thiếu nhi 
trên địa bàn.

- Tổ chức rà soát, giới thiệu, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên ưu tú giới thiệu 
cho Đảng xem xét, kết nạp; tham mưu cấp ủy tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đoàn 
viên, học sinh ưu tú, đủ tiêu chuẩn tại các địa bàn diễn ra Chiến dịch.

4.3. Phương thức triển khai:
Các Huyện, Thị, Thành đoàn căn cứ điều kiện cụ thể lựa chọn các nội 

dung và phương thức triển khai hoạt động phù họp, theo hướng đảm bảo thực 
hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid -  19 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành và các quy định cụ thể của tỉnh, của địa phương đơn vị.

4.4. Yêu cầu đối với các Huyện, Thị, Thành đoàn:
- Chỉ đạo đảm bảo 100% các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (THPT, TTGDNN-GDTX) trên địa 
bàn có ít nhất 01 đội hình tham gia Ngày hội.

- Gửi thông tin đăng ký các đội hình chiến sỹ Hoa phượng đỏ trước ngày 
23/7/2021; gửi báo cáo triển khai Ngày hội về trước ngày 17/8/2021.

* Lưu ỷ: Bảo cáo nhanh, dự kiến nội dung đề nghị các đơn vị gửi file 
scan và file  word qua email hoisinhvienhy 1(d),small, com theo tiên độ đã nêu tại 
tìmg mục đê kịp thời tong hợp, báo cảo Trung ương; các nội dung cần trao đổi 
đề nghị liên hệ Ban TTN-TH.

Trên đây là Hướng dẫn tổ chức các ngày hoạt động cao điểm Chiến dịch 
Thanh niên tình nguyện hè 2021. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban 
Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc nghiêm túc thực hiện, 
đảm bảo các nội dung, tiến độ yêu cầu.

TM.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c);
- Ban TNTH TW Đoàn (để b/c);
- BTV các Huyện, Thị, Thành đoàn;

Đoàn trực thuộc (để t/h);
- Lưu VP, Ban TTN-TH.

Vũ Hồng Luyến



TỈNH ĐOÀN HƯNG YÊN ĐOẢN TNCS HÒ CHÍ M INH
BCH Đ O À N ..........

*** ......, ngày thảng năm 2021

D ự KIÊN HOẠT ĐỘNG
Ngày hoạt động cao điểm.............

- Tổng số đội hình tình nguyện: ... đội hình.
- Tổng số tham gia: ... đoàn viên, thanh thiếu nhi.

TT
Tên CO’ sở đoàn, đơn vị 
trực thuộc triển khai 

hoạt động
Địa điểm triển 
khai hoạt động Nội dung triển khai Kết quả dự kiến triển khai

số thanh niên 
tình nguyện 

tham gia
ghi rõ kết quả triển khai 

theo từng nội dung

TM. BAN THƯỜNG vụ
Nơi nhận:
- BTV Tỉnh đoàn để (b/c);
-Lưu...




