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KẾ HOẠCH
Triển khai các hoạt động “kỷ niệm 15 năm Hành trình tình nguyện”
Thực hiện Đề án Năm thanh niên tình nguyện 2014 của Ban Bí thư Trung ương
Đoàn; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014 của Ban Chấp
hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung
ương xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động “kỷ niệm 15 năm Hành trình tình
nguyện”, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
1. Giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống cách mạng, niềm tin, tinh
thần độc lập dân tộc, ý chí tự cường và tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào công
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của đoàn viên, thanh
niên tri ân các thế hệ cha anh đã cống hiến cuộc đời và tuổi thanh xuân cho nền độc
lập, tự do của dân tộc; chia sẻ với những khó khăn, vất vả và mất mát của nhân dân
các tỉnh đang ngày đêm phải gánh chịu sự khắc nghiệt của thiên nhiên… Thông qua
các hoạt động tình nguyện, tạo sự chuyển biến về nhận thức, mở rộng mặt trận đoàn
kết, tập hợp thanh niên, góp phần tạo môi trường để thanh niên rèn luyện về nhân
cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng thực hành xã hội.
3. Huy động các nguồn lực, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có lòng
hảo tâm cùng vào cuộc để tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với nhân
dân các tỉnh; đồng thời quảng bá, tuyên truyền sâu rộng về hoạt động ý nghĩa này
nhằm tạo sự lan tỏa trong các tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên Văn phòng
Trung ương hướng về đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
4. Nhân dịp Kỷ niệm tròn 15 năm một chặng đường của Hành trình tình nguyện;
các hoạt động tình nguyện, tri ân được phát động, triển khai đến các cơ sở đoàn và
đoàn viên, thanh niên trong Đoàn Văn phòng Trung ương, tạo hiệu ứng và sức lan
tỏa đến các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG
1. Thời gian: từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2014.
2. Địa điểm: tại các địa phương nơi cơ quan đơn vị công tác và một số tỉnh
miền Trung.
3. Đối tượng: Cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách, trẻ em nhiễm
chất độc da cam, trẻ em nghèo vượt khó…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
1. Hoạt động tại Hà Nội

- Đoàn Văn phòng Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ
chức hoạt động một số mô hình Tình nguyện tiêu biểu, điển hình như: chia sẻ khó
khăn cùng thân nhân, bệnh nhân tại các bệnh viện, tặng quà tri ân đến các gia đình
thương binh, liệt sỹ, có công với Cách mạng nhân ngày 27-7 và kêu gọi các tổ chức,
cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, hiện vật phục vụ các hoạt động tình nguyện.
2. Hoạt động tại các địa phương
- Thăm và tặng quà cho cựu thanh niên xung phong, nạn nhân nhiễm chất độc
da cam và trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Phối hợp cùng Công đoàn cơ quan chung tay xây dựng nhà chống lũ cho cựu
thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho cựu thanh
niên xung phong và các hộ nghèo.
- Thăm và tặng quỹ khuyến học cho học sinh nghèo học giỏi tại 1 trường Tiểu
học trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn.
- Tham gia các hoạt động do Đoàn khối các cơ quan Trung ương tổ chức.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đoàn Văn phòng Trung ương
- Ban hành kế hoạch, chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Văn phòng Trung
ương thực hiện có hiệu quả các hoạt động tình nguyện.
- Tham gia tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại một số nghĩa trang liệt sỹ các tỉnh
Quảng Bình, Quảng Trị dịp 27/7/2014 theo kế hoạch của Đoàn Khối các cơ quan
Trung ương, chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai các hoạt động đảm bảo đúng
nội dung, tiến độ.
- Giao Ban Tổ chức - Kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động
của các cơ sở Đoàn và đoàn viên trong việc triển khai thực hiện Hành trình tri ân.
- Giao Ban tuyên giáo tổ chức tuyên truyền, đôn đốc và chịu trách nhiệm trong
việc đăng tải, đưa tin bài về các hoạt động Năm tình nguyện trên hệ thống Website
Đoàn Văn phòng Trung ương.
- Giao Ban Phong trào tham mưu, hướng dẫn các cơ sở Đoàn trực thuộc về nội
dung các hoạt động tình nguyện cùng với Hành trình tri ân tình nguyện của Đoàn
Văn phòng Trung ương. Phối hợp tổ chức các hoạt động của Cụm IV tại tỉnh Hà
Tĩnh trong tháng 5/2014.
- Giao Văn phòng Đoàn chuẩn bị điều kiện đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động
của Đoàn; phối hợp với các ban chuyên môn Đoàn Văn phòng Trung ương tham gia
thực hiện tổ chức lễ thắp nến tri ân tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị.
2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc
- Đoàn cơ sở Cục Quản trị T - 26 tổ chức hoạt động thăm, tặng quà cho cựu
thanh niên xung phong, nạn nhân nhiễm chất độc da cam và trẻ em nghèo có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Khu vực các tỉnh Miền Trung.
- Chi đoàn cơ sở T-78 và Chi đoàn cơ sở Công ty An Phú phối hợp tổ chức
hoạt động thăm tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho cựu thanh niên xung
phong và các hộ nghèo trên địa bàn Khu vực các tỉnh Miền Nam.
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Các cơ sở đoàn còn lại:
- Căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị, huy động các nguồn lực, tham gia
các hoạt động của Đoàn Văn phòng Trung ương, đề xuất với Ban Thường vụ Đoàn
đăng cai chủ trì hoạt động phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn.
- Phối hợp tổ chức hoạt động thăm và tặng quỹ khuyến học cho học sinh tại 1
trường Tiểu học vùng đặc biệt khó khăn.
- Hướng dẫn các Chi đoàn trực thuộc cơ sở và đoàn viên tổ chức các hoạt động
tại các tỉnh miền Trung phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của đoàn viên.
*
Căn cứ các hoạt động trọng tâm của Kế hoạch, Ban Thường vụ Đoàn Văn
phòng Trung ương đề nghị các cơ sở Đoàn báo cáo cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và triển
khai thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả và thiết thực.
TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN
BÍ THƯ

Nơi nhận:
- Đảng ủy Văn phòng Trung ương (để báo cáo),
- Đ/c Hoàng Công Hoàn (để báo cáo),
- Đ/c Nguyễn Việt Cường (để báo cáo),
- BTV Đoàn Khối các CQ TW (để báo cáo),
- Các cơ sở đoàn trực thuộc (để thực hiện)
- Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT (qua mạng),
- Lưu Văn phòng Đoàn.

(Đã ký)
Nguyễn Văn Tùng
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