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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Ngày “Chủ nhật xanh” năm 2023 

----------------------- 
 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 
2023 của BCH Huyện Đoàn Giồng Riềng. Nay Ban Thường vụ (BTV) Huyện đoàn 
xây dựng Kế hoạch tổ chức chỉ đạo ngày “Chủ nhật xanh” nội dung cụ thể như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
         - Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày 
thành  lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 
        - Tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, nâng cao 
vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng 
nông thôn mới và văn minh đô thị địa bàn huyện Giồng Riềng; được triển khai 
sâu rộng trên toàn huyện, có tính hành động cao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

II- NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 
1. Nội dung: 
- Đoàn Thanh niên 18 xã: Tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại 

địa bàn khu vực nông thôn, làm sạch các tuyến kênh nội ô, các tuyến kênh, rạch 
bị ô nhiễm, phát hoang bụi rậm, xây dựng hàng rào cây xanh... Triển khai các 
mô hình bảo vệ dòng sông quê hương; mô hình hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà 
tiêu hợp vệ sinh, di dời chuồng trại ra xa nơi ở; tuyến đường xanh – sạch – đẹp... 
Xây dựng các đội, nhóm thanh niên tình nguyện tuyên truyền vận động người 
dân ký kết tham gia bảo vệ môi trường. 
       - Đoàn cơ sở Thị trấn Giồng Riềng: Tổ chức hoạt động phát tờ rơi, túi thân 
thiện với môi trường, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại các tuyến phố, 
khu vực lưu vực sông; giữ gìn và bảo vệ cảnh quan đô thị. Tập trung trồng cây 
xanh đô thị, cây cảnh quan; xây dựng các mô hình đường cây thanh niên, vườn 
hoa thanh niên... gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. 
     - Chi đoàn các ban ngành, Đoàn cơ sở Công an, trung tâm y tế huyện: Vệ 
sinh môi trường, chỉnh trang, làm sạch cơ quan, đơn vị; sắp xếp, dọn dẹp vệ sinh 
môi trường, loại bỏ những rác thải độc hại; chăm sóc cây xanh, bổ sung cây 
xanh tại các vị trí phù hợp trong khuôn viên cơ quan. Tổ chức các hoạt động tình 
nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng các mô hình 
hỗ trợ nhân dân, cộng đồng bảo vệ môi trường. Tham gia hoạt động Ngày “Chủ 
nhật xanh”, Đội hình tình nguyện theo thông báo Huyện đoàn. 
      - Đoàn Thanh niên các Trường trong huyện: Thực hiện các mô hình công 
trình thanh niên bảo vệ môi trường; đăng ký các công trình trường học văn minh 
- Xanh - Sạch - Đẹp. Xây dựng các mô hình tình nguyện tại chỗ, vườn hoa trong 
khuôn viên trường, thu gom giấy vụn, vỏ chai nhựa gây quỹ…. 

2. Thời gian: 
 - Tháng 3: Đồng loạt tổ chức vào ngày 19/3/2023, chọn Thị trấn Giồng 
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Riềng làm điểm tổ chức hoạt động; 
 - Tháng 5: Đồng loạt tổ chức vào ngày 28/5/2023, chọn xã Long Thạnh 
làm điểm tổ chức hoạt động; 
 - Tháng 7: Đồng loạt tổ chức vào ngày 23/7/2023. Chọn xã Thạnh Phước 
làm điểm tổ chức hoạt động; 
 - Tháng 9: Đồng loạt tổ chức vào ngày 17/9/2023. Chọn xã Hòa Lợi làm 
điểm tổ chức hoạt động. 

Hoạt động đồng loạt đảm bảo 100% xã, thị trấn. 
3. Báo cáo: Lồng ghép vào báo cáo tháng (riêng trong tháng 03 lồng ghép 

báo cáo tuần, báo cáo tổng kết Tháng Thanh niên 2023) và đăng tin trên trang 
fanpage thanh niên Giồng Riềng; wepsite Tuổi trẻ Giồng Riềng. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Ban Thường vụ Huyện đoàn: 
- Xây dựng, triển khai kế hoạch đến các đơn vị trực thuộc; 
- Tổ chức ra quân cấp huyện thực hiện chỉ tiêu đề ra; 
- Phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận trong Huyện đoàn phối hợp, tham 

mưu thực hiện triển khai các hoạt động cấp huyện, giám sát, đôn đốc các cơ sở 
thực hiện theo đúng tinh thần kế hoạch.  

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc: 
- Căn cứ kế hoạch của huyện, các đơn vị chủ động thực hiện phù hợp với 

tình hình địa phương của từng đơn vị; 
- Triển khai tổ chức hiệu quả và hưởng ứng thực hiện tốt các nội dung. 

Báo cáo tình hình theo đúng tinh thần kế hoạch huyện chỉ đạo và khi có yêu cầu; 
  Ban Thường Huyện đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai 

và thực hiện tốt các nội dung hoạt động nêu trên./. 
 

Nơi nhận:    
- Tỉnh đoàn; BPT TĐ; 
- Ban Dân vận Huyện ủy;                
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc; 
- Lưu: VP.    

            TM. BAN THƯỜNG VỤ 
              BÍ THƯ 

 
 
 
 

 
                 Phan Thị Ngọc Cẩm 
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