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Tổ chức Chương trình Xuân yêu thương 2018 
 

\ 

Kính gửi: BCH các Liên chi đoàn, chi đoàn  trong toàn Trường 

Căn cứ Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Sư 

phạm năm học 2017 - 2018, Đoàn Trường phối hợp với Công đoàn Trường triển 

khai Kế hoạch tổ chức Chương trình Xuân yêu thương 2018, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, thể hiện tình cảm, 

trách nhiệm của Đoàn viên, sinh viên với cộng đồng, xã hội, góp phần phát triển 

hoạt động giáo dục tại các vùng sâu, vùng xa.  

- Thông qua hoạt động tình nguyện tạo môi trường để thanh niên, sinh viên 

rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh 

niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội.  

2. Yêu cầu 

- Kế hoạch được triển khai hiệu quả, thiết thực, an toàn.  

II. NỘI DUNG 

1. Thời gian 

- Phát động ủng hộ trong Đoàn viên Thanh niên từ 8/01 - 19/01/2018. 

- Tổ chức chương trình Xuân yêu thương trong khoảng thời gian từ 12/01 - 

21/01/2018.  

2. Nội dung 

- Phối hợp với Công đoàn và các tổ chức, cá nhân tặng quà cho các em học 

sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Mầm non Vân Trình, Trường Tiểu học Vân 

Trình, xã Vân Trình, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.  

- Dự kiến: tặng 100 chiếc áo ấm, 100 chiếc chăn ấm và kinh phí.  



3. Thành phần 

- Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu 

- Đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Phòng HCTC, Phòng CTHSSV 

- Các tổ chức, cá nhân có sự ủng hộ lớn cho chương trình.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thường vụ Đoàn trường 

- Xây dựng kế hoạch, báo cáo Đảng ủy - Ban giám hiệu và triển khai kế 

hoạch: vận động ủng hộ quà tặng (chăn, áo); phối hợp với công đoàn chuẩn bị kinh 

phí.  

- Chủ động tìm kiếm, khai thác các nguồn lực, cơ sở vật chất ủng hộ cho 

chương trình, chủ động truyền thông cho kế hoạch.  

2. Các Liên chi đoàn, chi đoàn 

- Triển khai kế hoạch đến tất cả đoàn viên, thanh niên thuộc đơn vị mình. 

- Vận động đoàn viên, thanh niên tham gia ủng hộ chương trình. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức chương trình Xuân yêu thương 2018 của Đoàn 

Thanh niên, đề nghị các Liên chi đoàn, chi đoàn triển khai thực hiện.  
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     Nơi nhận: 
        - Như Kính gửi; 

        - Website ĐTN;  

        - Lưu VP ĐTN.  
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