
  

BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

Số:         -BC/TĐTN-PT 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày       tháng  02 năm 2021 

 

BÁO CÁO NHANH 
Kết quả tổ chức Chương trình “Xuân tình nguyện năm 2021” 

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

  

Thực hiện Kế hoạch số 337-KH/TĐTN-PT, ngày 18/01/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức Chương trình “Xuân tình nguyện năm 2021”; Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc căn cứ 

vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị tổ chức Chương trình đảm bảo hiệu quả 

đạt theo yêu cầu kế hoạch đề ra đặc biệt đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-

19, cụ thể như sau: 

* Cấp tỉnh:  

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 90 năm 

Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn Thị đoàn 

Duyên Hải làm điểm tổ chức Chương trình “Xuân tình nguyện năm 2021” cấp tỉnh và 

tại Chương trình lãnh đạo Tỉnh đoàn đã trao 26 phần quà cho các cô, chú Cựu Thanh 

niên xung phong, tặng 20 phần quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn 

(mỗi phần quà trị giá 500.000đ) với kinh phí 23.000.000đ.  

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2021; 

chiều ngày 03/02/2021, đại diện Lãnh đạo Tỉnh đoàn Trà Vinh đã đến gặp gỡ, thăm hỏi và 

tặng quà cho các bạn sinh viên xa nhà đang học tập tại Trường Đại học Trà Vinh không có 

điều kiện về quê ăn Tết Nguyên đán năm 2021. Trong không khí thân mật, rộn rã của ngày 

giáp Tết, Lãnh đạo Tỉnh đoàn cùng Ban Giám hiệu nhà trường đã ân cần thăm hỏi, động 

viên và trao tặng 20 phần quà cho các bạn sinh viên. Đồng thời, cũng không quên dặn dò các 

bạn về việc giữ gìn an ninh - trật tự, an toàn, đặc biệt là các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 để có một cái Tết vui tươi, lành mạnh, với kinh phí 22.000.000đ; ngày 

04/02/2021, đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn đến thăm và tặng quà Cty TNHH Việt Trần nhân 

buổi thăm hỏi, lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng 01 phần quà cho Ban Giám đốc công ty, 2.000 khẩu 

trang y tế và 05 phần quà cho thanh niên công nhân với kinh phí 15.000.000đ. Đây là hoạt 

động thiết thực, nhằm động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn với các bạn sinh viên xa quê, 

thanh niên công nhân khó khăn, các cô, chú TNXP trên địa bàn có một cái tết phần nào đầy 

đủ hơn để vui xuân đón tết. 

 * Cấp huyện: 

 100% huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc chỉ đạo và tổ chức Chương 

trình “Xuân tình nguyện năm 2021” với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả như thăm 
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tặng quà cho người nghèo, người già neo đơn, gia đình chính sách, các em học sinh, 

sinh viên khó khăn; trao tặng học bổng, xe đạp, tặng lì xì…..Kết quả đã trao 6.750 

phần quà (gồm gạo, đường, nhu yếu phẩm….), 1.320 xuất học bổng, 42 chiếc xe đạp, 

trên 1.000 bao lì xì cho em học sinh. Tổng kinh phí trên 1,8 tỷ đồng.  

Có thể nói các hoạt động trong chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2021 đã 

thể hiện được tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của tuổi trẻ 

tỉnh nhà. Qua đó, phát huy tình thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh nhà trong 

tham gia thực hiện các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, chăm lo 

cho gia đình chinh sách trong mỗi dịp xuân về. 

Trên đây là báo cáo nhanh kết quả tổ chức Chương trình “Xuân tình nguyện 

năm 2021” của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh. 

 
Nơi nhận:     
- Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - BT TW Đoàn; 

- Ban Công tác thiếu nhi TW Đoàn; 

- Ban TNCN-ĐT TW Đoàn; 

- Ban ĐKTHTN TW Đoàn; 

- Vp TW Đoàn I,II; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- TT Tỉnh đoàn;  

- Lưu VT, Ban PT.  

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Võ Minh Nhựt 
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