BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
***
Số: 261 -KH/TWĐTN-ĐKTHTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi Dự án tình nguyện năm 2020
-------------------------Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm
2020, Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020, Ban
Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi Dự án tình nguyện
năm 2020 với chủ đề “Thanh niên tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, cụ thể
như sau (có thể lệ kèm theo):
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thúc đẩy sự lan tỏa rộng rãi trong Đoàn viên, Hội viên, thanh niên nói
riêng và cộng đồng nói chung về tinh thần nhân ái trong xã hội.
- Phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo của hội viên, thanh
niên tham gia góp phần phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt
là tại các địa bàn còn nhiều khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...
- Tạo môi trường để hội viên, thanh niên rèn luyện, tham gia thực hiện các
công trình, phần việc thanh niên trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020.
- Cuộc thi phải được tổ chức tiết kiệm, hiệu quả; tuyên truyền rộng rãi tới
thanh thiếu nhi và người dân tham gia. Sảm phẩm đạt giải của cuộc thi phải đảm
bảo tính thiết thực, hiệu quả và ứng dụng vào thực tiễn.
II. ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ, THỜI GIAN
1. Đối tượng
- Công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài
nước; người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.
- Không giới hạn độ tuổi.
- Các cá nhân, nhóm cá nhân hoặc Câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện.
2. Quy mô: Các dự án tình nguyện được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam.
3. Thời gian
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- Thời gian nhận hồ sơ dự án: 15/5/2020 đến hết ngày 10/6/2020
- Vòng bình chọn: 11/6/2020 đến hết ngày 18/6/2020 (dành cho các hồ sơ
hợp lệ theo thể lệ Cuộc thi).
- Vòng Chung khảo (Hội đồng bình chọn chung tuyển): Ngày 21/6/2020.
- Trao giải thưởng Cuộc thi: dự kiến ngày 28/6/2020 (tại Lễ ra quân Chiến
dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020).
- Triển khai Dự án: Từ 01/7/2020 đến 31/8/2020 (lựa chọn một số dự án
để triển khai gắn với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020).
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC DỰ THI
1. Nội dung
Các dự án tham gia Cuộc thi nhằm cải thiện, giải quyết các vấn đề cụ thể
góp phần hỗ trợ cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn khó
khăn, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm sau:
- Xây dựng nông thôn mới: Các dự án về xây dựng kết cấu hạ tầng nông
thôn; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, mô hình mới vào sản xuất; giải
quyết nhu cầu tìm kiếm việc làm cho thanh niên nông thôn.
- Xây dựng đô thị văn minh: các dự án về giữ gìn trật tự đô thị; phát triển
hạ tầng đô thị; xây dựng lối sống văn minh, ý thức giữ gìn cảnh quan trên địa
bàn đô thị.
- Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: các dự án về xử lý ô
nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, chống xâm nhập mặn, sử dụng
năng lượng sạch, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, khắc phục hậu quả thiên tai, làm
sạch biển.
- Bảo đảm trật tự an toàn giao thông: các dự án về phát triển mạng lưới
giao thông; duy trì đội hình tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xóa các
điểm đen về an toàn giao thông; cảnh báo tai nạn giao thông, nhân rộng các mô
hình an toàn giao thông như cổng trường an toàn giao thông, bến đò ngang an toàn.
- An sinh xã hội: các dự án về phát triển an sinh xã hội; chăm sóc sức khỏe
cộng đồng; nâng cao đời sống người dân tại các địa bàn khó khăn; các mô hình
phòng, chống dịch bệnh, tệ nạn xã hội; các dự án phòng, chống dịch Covid-19.
- Chăm lo cho thiếu nhi: các dự án xây dựng sân chơi; mô hình sinh hoạt
hè, ngày hội cho thiếu nhi; đảm bảo quyền trẻ em; phòng chống thương tích và
xâm hại trẻ em.
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- Sáng kiến áp dụng công nghệ trong lĩnh vực tình nguyện: đưa ra các
phần mềm, ứng dụng để thực hiện, hỗ trợ thực hiện các hoạt động tình nguyện;
kết nối các địa chỉ tình nguyện; vận động, kết nối nguồn lực tình nguyện trong
cộng đồng.
2. Hình thức dự thi
- Nhận hồ sơ: Tác giả, nhóm tác giả gửi hồ sơ dự án về Trung ương Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh qua Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn
(số 64 Bà Triệu, điện thoại: 024.6263.1956) hoặc gửi hồ sơ qua địa chỉ email:
duantinhnguyen2020@gmail.com.
- Vòng Bình chọn:
+ Ngày 05/6/2020: các hồ sơ dự thi hợp lệ sẽ được đăng tải trên Fanpage
https://www.facebook.com/Trunguongdoan/
+ Tại Vòng Bình chọn, cộng đồng có thể bình chọn dự án yêu thích bằng
cách like bài dự thi của trên Fanpage. Các tác giả, nhóm tác giả có thể kêu gọi
người thân, bạn bè ấn like cho dự án của mình bằng cách chia sẻ trên mạng xã hội.
- Vòng Chung khảo:
+ 10 dự án được bình chọn nhiều nhất trên mạng và 10 dự án do Ban tổ
chức lựa chọn sẽ được trình lên Hội đồng bình chọn chung khảo.
+ Tác giả, nhóm tác giả của 20 dự án tham gia Vòng Chung khảo thuyết
trình dự án tình nguyện của mình. Hội đồng bình chọn chung khảo sẽ đánh giá,
chấm điểm các dự án và chọn ra 10 dự án có thành tích cao nhất để trao giải.
+ Các dự án có thành tích tốt sẽ được Ban Tổ chức hỗ trợ tư vấn, kết nối
nguồn lực để triển khai thực hiện.
IV. Cơ cấu giải thưởng
- 01 Giải nhất: 20.000.000 đồng, Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh.
- 02 Giải nhì: 10.000.000 đồng, Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh.
- 03 Giải ba: 5.000.000 đồng, Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh.
- 04 Giải khuyến khích: 3.000.000 đồng, Bằng khen của Trung ương
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
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Sau Vòng Chung khảo và trao giải, căn cứ khả năng ứng dụng vào thực
tiễn, giá trị hỗ trợ cộng đồng, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các dự án và hỗ trợ kết
nối tới các doanh nghiệp, các nhà đồng hành để triển khai thực hiện.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Giao Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên là đơn vị thường trực Cuộc thi.
- Ban hành Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi.
- Thành lập Hội đồng bình chọn chung khảo, tổ chức Lễ trao Giải thưởng
Cuộc thi gắn với với Lễ ra quân cấp Trung ương Chiến dịch Thanh niên Tình
nguyện hè 2020.
- Phối hợp với các đơn vị truyền thông của tổ chức Đoàn, Hội tuyên truyền
về Cuộc thi.
2. Văn phòng Trung ương Đoàn
Triển khai việc tuyên truyền, bình chọn các dự án của Cuộc thi trên
Website Đoàn Thanh niên, Fanpage Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn.
3. Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn
- Chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động truyền thông cho Cuộc thi và
tuyên truyền về việc triển khai các dự án trên các cơ quan báo chí của Đoàn.
- Phối hợp xây dựng bộ nhận diện truyền thông về Cuộc thi.
4. Các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn
Tuyên truyền rộng rãi về Cuộc thi trong các đối tượng do Ban, đơn vị phụ
trách; vận động các lực lượng tham gia Cuộc thi; kết nối nguồn lực hỗ trợ triển
khai các dự án tình nguyện đạt giải Cuộc thi và khả thi.
5. Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của Đoàn
Xây dựng các tin bài, phóng sự về Cuộc thi để lan toả rộng rãi trong Đoàn
viên, Hội viên, thanh niên.
6. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội
Sinh viên Việt Nam
- Phát động cuộc thi tới Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên
Việt Nam các tỉnh, thành phố; các đơn vị trực thuộc, Hội thành viên.
- Kết nối nguồn lực để hỗ trợ triển khai các dự án được Giải thưởng
hoặc khả thi.
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Dự án tình nguyện năm 2020, đề nghị
Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; Ban Thư ký Hội Liên hiệp
Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc; Ban Thư ký Hội Sinh
viên Việt Nam các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Ban Dân vận Trung ương Đảng,
Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng,
Văn phòng Trung ương Đảng, Trung
ương MTTQ Việt Nam (để b/c);
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Ủy viên BCH Trung ương Đoàn;
- Các ban, đơn vị TW Đoàn;
- BTV các tỉnh thành đoàn và đoàn
trực thuộc;
- Lưu VP, ĐKTHTN.

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)
Nguyễn Anh Tuấn

