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TỈNH ĐOÀN KIÊN GIANG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
BCH ĐOÀN HUYỆN GIỒNG RIỀNG 

*** 

Số:  18-KH/ĐTN               Giồng Riềng, ngày 05 tháng 12 năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức chương trình vận động gây quỹ “Vòng tay yêu thương” 

hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Giồng Riềng 

lần thứ XIII năm 2023 

Thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”, “Xuân 

tình nguyện”. Ban thường vụ Huyện đoàn, Hội đồng đội huyện, Nhà thiếu nhi 

huyện xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình gây quỹ “Vòng tay yêu thương” 

hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Giồng Riềng lần thứ XIII năm 

2023 với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp 

nhiệm kỳ 2022-2027, đồng thời hưởng ứng các hoạt động Mừng Đảng, Mừng 

Xuân Quý Mão 2023. 

- Thông qua chương trình nhằm khơi dậy tinh thần tương thân tương ái 

trong đoàn viên thanh niên, học sinh, sự yêu thương quan tâm và giúp đỡ các em 

thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, từ đó động viên khuyến khích các em vượt khó 

vươn lên trong học tập và trong cuộc sống, giúp các em xác định mục tiêu, lý 

tưởng, xây dựng hoài bão tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và biến ước mơ thành 

hiện thực. 

- Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tình yêu quê hương, đất nước, 

qua đó giúp cho thế hệ trẻ huyện nhà ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình 

và xã hội, tiếp tục học tập cống hiến cho quê hương đất nước. 

- Hoạt động cần được triển khai đến tất cả giáo viên, đoàn viên thanh 

niên, đội viên, học sinh và các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

huyện để hưởng ứng và ủng hộ chương trình, đồng thời trong quá trình triển 

khai, tổ chức chương trình phải thực hiện đảm bảo các nội dung phòng, chống 

dịch Covid -19. 

II. NỘI DUNG - ĐỐI TƯỢNG - HÌNH THỨC 

1. Nội dung: 

- Vận động gây quỹ và trao học bổng “Vòng tay yêu thương” cho những 

em đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt. 

- Biểu dương, giao lưu với gương điển hình vượt khó học tốt. 

2. Hình thức: 

2.1. Vận động gây quỹ và trao học bổng “Vòng tay yêu thương”: 
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- Đối tượng vận động: Đoàn viên, thanh niên, giáo viên, đội viên, học 

sinh, các tổ chức, cá nhân và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn trong và 

ngoài huyện. Mức vận động cụ thể như sau: 

+ Đoàn viên, giáo viên có lương: Vận động ít nhất 20.000đ/người. 

+ Đoàn viên không lương: Ít nhất 5.000đ/người 

+ Đối với đội viên, học sinh và các tổ chức, cá nhân khác: Tùy điều kiện. 

- Đối tượng nhận học bổng: Đội viên, học sinh, thiếu nhi nghèo, có hoàn 

cảnh khó khăn vượt khó học tốt trên địa bàn huyện Giồng Riềng. 

2.2. Phóng sự, giao lưu gương điển hình. 

- Phóng sự nêu gương điển hình, giao lưu với học sinh tiêu biểu trong 

phong trào vượt khó học tốt. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: 

1. Nộp danh sách đề nghị thực hiện phóng sự điển hình: Mỗi xã xét 

chọn 01 em tiêu biểu trong phong trào vượt khó học tốt gửi về Văn phòng 

Huyện đoàn trước ngày 19/12/2022 để xét chọn thực hiện phóng sự điển hình và 

vận động hỗ trợ trọng điểm. 

2. Đăng ký tổ chức chương trình và báo cáo công tác vận động quỹ: 

- Đối với các đơn vị không tổ chức chương trình: Vận động, nộp quỹ về 

Ban tổ chức thông qua đồng chí Hoàng Thị Kim Yến – Thủ quỹ Huyện đoàn 

trước ngày 10/01/2023. 

- Đối với các đơn vị tự tổ chức chương trình: Báo cáo kết quả vận động 

của đơn vị trước ngày 11/01/2023. 

+ Địa điểm nộp danh sách, báo cáo về Email 

huyendoangiongrieng@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí Hoàng Thị 

Kim Yến – Thủ quỹ Huyện đoàn. 

3. Tổ chức chương trình văn nghệ và trao học bổng: 

- Cấp huyện: Tổ chức chương trình “Vòng tay yêu thương” trao học 

bổng, giao lưu gương điển hình dự kiến vào ngày 12/01/2023. 

- Đối với các cơ sở Đoàn còn lại tùy tình hình thực tế mà bố trí thời gian, 

địa điểm cho phù hợp tổ chức hoặc chọn nộp kinh phí vận động về Ban tổ chức 

chương trình vận động gây quỹ “Vòng tay yêu thương” của huyện (BTC cấp 

huyện) theo thời gian và nội dung nêu trên. 

IV. KINH PHÍ VẬN ĐỘNG: 

Kinh phí vận động được từ tổ chức chương trình vận động gây quỹ “Vòng 

tay yêu thương” do Ban tổ chức chương trình các cấp quản lý và sử dụng để trao 

cho các đối tượng được hỗ trợ theo đúng quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Thành lập Ban tổ chức chương trình: 

mailto:huyendoangiongrieng@gmail.com
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- Mời đ/c Huỳnh Văn Thái Quỳnh - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện 

làm Trưởng ban; 

- Đ/c Phan Thị Ngọc Cẩm - Bí thư Huyện đoàn làm Phó ban trực; 

- Mời đ/c Lý Thành Luân - HUV, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân 

vận Huyện ủy làm Phó ban; 

- Mời đ/c Phan Thị Triều Tiên – Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao 

và Truyền thanh làm Phó ban; 

- Đ/c Nguyễn Việt Nam Nghị - Phó bí thư Huyện đoàn, làm thành viên; 

- Mời đ/c Phan Thị Cẩm Bình - Phó Phòng GD&ĐT huyện làm thành 

viên; 

- Đ/c Nguyễn Thúy Liễu - Phó giám đốc NTN huyện làm thành viên; 

- Đ/c Huỳnh Ánh Linh - Chủ nhiệm CLB phụ trách Đội làm thành viên; 

- Đ/c Võ Văn An - UVTV Huyện đoàn làm thành viên; 

- Đ/c Võ Văn Hết - UVTV Huyện đoàn làm thành viên; 

- Đ/c Nguyễn Kim Lăng - UVTV Huyện đoàn làm thành viên; 

- Đ/c Hoàng Thị Kim Yến - Cán bộ NTN làm thành viên. 

2. BTV Huyện đoàn: 

- Xây dựng triển khai kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, ban ngành chỉ 

đạo các cơ sở Đoàn, Hội, Đội triển khai tổ chức thực hiện chương trình. 

- Triển khai đến các cơ sở đoàn trong huyện về mục đích ý nghĩa chương 

trình và vận động đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp ủng hộ chương trình. 

- Tổ chức vận động các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn. 

- Chọn 3 em thiếu nhi để làm phóng sự nêu gương, ra quyết định thành 

lập BTC và chuẩn bị các điều kiện tổ chức thực hiện chương trình. 

3. Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: 

- Phối hợp trong công tác vận động các nguồn học bổng thực hiện 

chương trình. 

- Chỉ đạo các BGH các trường trong việc triển khai vận động và tổ chức 

thực hiện chương trình. 

4. Hội đồng Đội huyện - Nhà Thiếu Nhi - Trung tâm Văn hóa thể 

thao và Truyền thanh huyện: 

- Căn cứ kế hoạch triển khai đến các cơ sở Đội, đồng thời theo dõi hướng 

dẫn các đơn vị tổ chức vận động theo tinh thần kế hoạch. 

- Tham mưu Ban tổ chức chương trình xét chọn những gương vượt khó 

học tốt tiêu biểu để giới thiệu làm phóng sự điển hình. 

- Chuẩn bị sân khấu, âm thanh… để tổ chức chương trình. 
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5. Cơ sở Đoàn trực thuộc và Hội đồng Đội các xã, thị trấn: 

- Báo cáo cấp ủy địa phương, đơn vị triển khai và vận động quỹ trong 

đoàn viên, thanh niên, học sinh theo tinh thần kế hoạch. 

- Tùy theo tình hình thực tế các đơn vị có thể xây dựng chương trình vận 

động gây quỹ phù hợp tại địa phương, đơn vị mình. 

- Tổng hợp số liệu vận động báo cáo về cho BTC cấp huyện theo thời 

gian và địa điểm trong Kế hoạch. 

6. Câu lạc bộ Phụ trách và các liên Đội trực thuộc: 

- Tổng phụ trách các liên đội trường tham mưu với chi bộ, Ban giám 

hiệu để tổ chức vận động trong đoàn viên, học sinh, giáo viên tham gia ủng hộ 

chương trình hoặc tổ chức chương trình “Vòng tay yêu thương” tại đơn vị nếu 

có điều kiện, tuy nhiên phải xin ý kiến và báo cáo kết quả với HĐĐ xã, thị trấn. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình vận động gây quỹ “Vòng tay 

yêu thương” hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Giồng Riềng lần thứ 

XIII năm 2023. 

Nơi nhận: TM. BAN THƯỜNG VỤ 

- Tỉnh đoàn; HĐĐ tỉnh; NTN tỉnh; 

- TT Huyện ủy; TT UBND huyện; 

- BDV Huyện ủy 

- BTV Huyện đoàn; 

- TT.HĐĐ huyện; 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc; 

- TPT Các liên đội trường TH, THCS; 

- Lưu VP. 

 

BÍ THƯ 

 

Phan Thị Ngọc Cẩm 

 

 

 

 

 

 


