
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

***  

Số:         -KH/TĐTN-PT 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày      tháng 12 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức thăm và tặng quà Cựu thanh niên xung phong, 

thanh niên Công nhân, Sinh viên xa quê có hoàn cảnh khó khăn  

nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022 

---------- 

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của 

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Trà Vinh năm 2022. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức thăm và tặng 

quà Cựu thanh niên xung phong (TNXP), thanh niên Công nhân, Sinh viên 

xa quê có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022 với 

những nội dung, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(3/2/1930 – 3/2/2022). 

- Tổ chức các hoạt động thiết thực mừng Xuân Nhâm Dần 2022. Qua đó, 

phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia thực hiện 

các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Tri ân đến các 

thế hệ TNXP đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Thể hiện tinh thần tương thân tương ái của toàn xã hội và các doanh 

nghiệp đối với thanh niên công nhân. Thông qua các hoạt động đẩy mạnh công 

tác đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân vào tổ chức Đoàn, Hội. 

- Hoạt động được tổ chức đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả và đảm 

bảo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Nội dung 

Tổ chức đến thăm, chúc Tết và tặng quà các cô, chú là Cựu TNXP trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh; thăm, động viên và tặng quà thanh niên Công nhân có 

hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và sinh viên xa quê không 

có điều kiện về quê ăn Tết. 

2. Thời gian triển khai: Từ nay cho đến hết tháng 01/2022. Hoạt 

động cao điểm triển khai từ 17/01/2022 (15 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến 

31/01/2021 (29 tháng Chạp năm Nhâm Dần). 

3. Địa điểm: Tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tỉnh đoàn 

- Giao Ban Phong trào làm thường trực hoạt động, phối hợp Ban liên lạc Cựu 

TNXP tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai thực hiện Kế hoạch. 

- Phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn trường Đại học Trà Vinh tổ 

chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên công nhân, sinh viên xa quê có hoàn cảnh 

khó khăn theo tinh thần kế hoạch đề ra.  

2. Các huyện, thị, thành đoàn, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh 

nghiệp, Đoàn Trường Đại học Trà Vinh 

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị tổ chức hoặc phối hợp tổ 

chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ Cựu TNXP, thanh niên công nhân bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19 và sinh viên xa quê không có điều kiện về quê nhân 

dịp Tết Nguyên đán 2022 đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thăm và tặng quà Tết cho Cựu TNXP, 

thanh niên Công nhân, Sinh viên xa quê trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn triển khai thực 

hiện tốt Kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận: 
- TW Hội Cựu TNXP (b/c); 

- Ban CTTN TWĐ (b/c); 

- Ban TNXP TWĐ (b/c); 

- Ban TNCN&ĐT TWĐ (b/c); 

- Ban Dân vận TU (b/c); 

- Thường trực Tỉnh đoàn (b/c); 

- BTV các huyện, thị, thành (t/h); 

- Lưu VT, Ban PT. 

 

 

TM.BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Võ Minh Nhựt 
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