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HỘI SINH VIÊN ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN 

BLL ĐỒNG HƢƠNG SINH VIÊN THANH HÓA 

 

Số: 02-KH/2018/BLLSV-TH               Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2018 

 

 
 

KẾ HOẠCH 
 
 

V/v tổ chức chương trình Tình nguyện thực tế năm 2018 

 

Kính gửi: - Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc Dân. 

      

- Huyện Đoàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hƣng Yên 

 

- Đoàn xã              , huyện Văn Lâm, tỉnh Hƣng Yên 

 

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc 

dân năm học năm học 2017 – 2018. 
 

- Căn cứ vào quá trình hoạt động của Ban liên lạc Đồng hương Sinh viên Thanh 

Hóa năm học 2017 – 2018. 
 

Ban Thường trực Ban liên lạc Đồng hương Sinh viên Thanh Hóa xin trình bày kế 

hoạch về việc tổ chức chương trình Tình nguyện thực tế của Đội năm học 2017 – 

2018 như sau: 

 

I-MỤC ĐÍCH & Ý NGHĨA: 
 

- 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 ảnh hưởng bởi rét đậm, rét hại,  

xóa đói, giảm nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, gây dựng nông thôn mới. 

 

 

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

             cống hiến và trưởng thành, tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên,    

              sinh viên xây dựng và phát triển rộng khắp phong trào đồng hương Thanh Hóa    

             trên cả nước. 
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- 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; thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, 

sinh viên và các lực lượng xã hội cùng tham gia. 

- Tăng cường đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên, nắm bắt diễn biến, định 

hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ 

chức Đoàn; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên 

trong toàn xã hội 

 

II-TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Thành phần ban chỉ đạo 

    

 

2.Ban tổ chức 
  

1. Đ/c Lê Duy Linh - Trưởng BLL ĐH SV Thanh Hóa - Trưởng ban 

2. Đ/c Lê Trọng Quang - Ủy viên BTT BLL ĐH SV Thanh Hóa - Phó ban 

3. Đ/c Bùi Ngọc Linh - Ủy viên BTT BLL ĐH SV Thanh Hóa - Phó ban 

4. Đ/c Quách Thị Thảo - Ủy viên BTT BLL ĐH SV Thanh Hóa - Phó ban 

5. Đ/c Đới Văn Dương - Ủy viên BTT BLL ĐH SV Thanh Hóa - Phó ban 

6. Đ/c Lê Thị Phương Anh - Ủy viên BTT BLL ĐH SV Thanh Hóa - Ủy viên 

7. Đ/c Lương Thị Quỳnh Lan - Ủy viên BTT BLL ĐH SV Thanh Hóa - Ủy viên 

8. Đ/c Hoàng Ngọc Sâm - Ủy viên BTT BLL ĐH SV Thanh Hóa - Ủy viên 

9. Đ/c Lê Ngọc Anh - Ủy viên BTT BLL ĐH SV Thanh Hóa - Ủy viên 

 

 

1. Đ/c Vũ Thảo Vy - Chủ tịch Hội Sinh Viên - Trưởng ban 

2. Đ/c Lê Tuấn Sơn - Phó chủ tịch Hội Sinh Viên - Phó ban 

3. Đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó chủ tịch Hội Sinh viên - Phó ban 
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10. Đ/c Phạm Văn Nguyên - Ủy viên BTT BLL ĐH SV Thanh Hóa - Ủy viên 

11. Đ/c Lê Việt Anh - Ủy viên BTT BLL ĐH SV Thanh Hóa - Ủy viên 

 

 III-NỘI DUNG 

 

       1.  Thời gian - Địa điểm - Thành phần tham gia: 

            -Thời gian: 14/04 – 15/04/2018 

            -Địa điểm: Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

-Thành phần tham gia: 60 Đội viên và CTV của đội cùng toàn thể đoàn   viên, 

thanh niên huyện  

2. Các hoạt động cụ thể : 

 

a. Tặng quà cho nhân dân địa phƣơng 

-Tặng 5 suất quà bao gồm cho nhân dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn 

 

-Tặng 10 học bổng cho các trẻ em nghèo hiếu học tại địa phương 

 

b. Các hoạt động tình nguyện tại địa phƣơng: 

- Ra quân cải thiện môi trường, cải tạo các tuyến kênh rạch; Tổ chức ngày “Cuối 

tuần xanh - sạch - đẹp”, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ, vệ sinh môi 

trường trong đoàn viên, thanh niên và dân cư tại địa phương. 

  

- Phối hợp cùng thanh niên địa phương để tu bổ, cải tạo nhà cửa cho người dân. 

              - Dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Dọn dẹp và trang trí khu vực UBND xã. 

              -  Giúp người dân địa phương tu bổ, sửa chữa nhà cửa , tăng gia sản xuất.. 

              - Đến các trường  mầm non, tiểu học để trang trí và vui chơi với các em nhỏ 

              -Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa: chăm lo gia đình chính sách, bà mẹ Việt   

               Nam anh hùng.                 

 

 

c. Hoạt động giao lƣu thể thao, văn hóa văn nghệ cùng địa phƣơng: 
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- Tổ chức buổi lễ ra quân nhằm tạo tình cảm cho Đội viên ĐSVTN và thanh 

niên địa phương.     

-  Tổ chức chương trình “Giao lƣu đêm lửa trại” với nhân dân xã (Có kế hoạch 

kèm theo).  

- Giao lưu tổ chức thi đấu thể thao ,trò chơi dân gian tập thể giữa Đội SVTN và 

Thanh niên địa phương. 

   IV.    DỰ TRÙ KINH PHÍ  

           1.   Tổng dự trù: 

            Hai mươi lăm triệu đồng (25.000.000 đồng ) 

           2.   Nguồn kinh phí: 

        - Ủng hộ của các nhà hảo tâm 

         - Vận động đồ quyên góp của nhân dân. 

        - Quỹ của đơn vị. 

   V. KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT: 
 

- Kính mong Ban chấp hành Hội Sinh viên có ý kiến chỉ đạo, quan tâm tới kế hoạch 

chức Chương trình để đơn vị tổ chức được thuận lợi. 
 

- Kính mong Quý Huyện Đoàn tạo điều kiện giúp đỡ để Chương trình Tình nguyện 

thực tế của Ban liên lạc Đồng hương Sinh viên Thanh Hóa Trường Đại Học Kinh 

Tế Quốc Dân được tổ chức thành công tốt đẹp. 
 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

       

    Ý KIẾN CỦA HỘI SINH VIÊN TM.BTT BAN LIÊN LẠC 

 

                                                                                                     TRƢỞNG BAN 

                                                                                                       

                                                                                                         Lê Duy Linh 


