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KẾ HOẠCH 
Chương trình “Áo xanh xung kích - Đánh bay Covid” 

 trong Chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2021 
----- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 440-KH/TĐTN-TTNTH ngày 22/7/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc Triển khai chương trình “Áo xanh xung kích - 

Đánh bay Covid” trong Chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2021, Ban Thường vụ 

Đoàn trường xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Phát huy tinh thần tuổi trẻ xung kích, sức trẻ thanh niên, tình nguyện, 

tiên phong là lực lượng đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo 

vệ nhân dân trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên cả nước. 

2. Chi viện lực lượng kịp thời tại các chốt kiểm dịch Covid-19 tuyến đầu 

trong và ngoài tỉnh, nâng cao ý thức và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên. 

3. Đội hình tham gia chi viện phải đảm bảo sức khỏe tốt, tinh thần tự 

nguyện, có ý thức trong việc đảm bảo các nguyên tắc an toàn trong việc phòng 

và chống dịch. 

II. THÀNH PHẦN THAM GIA 

14 thành viên theo danh sách đính kèm. 

Các thành viên tham gia đội hình tình nguyện “Áo xanh xung kích - đánh 

bay Covid”sẽ được xét nghiệm SARS-CoV-2/PCR miễn phí khi kết thúc hoạt 

động. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN 

1. Thời gian: Từ ngày 24/7/2021 đến ngày 01/8/2021. 

Trước khi xuất phát sẽ làm Lễ xuất quân lúc 8h00. 

2. Địa điểm: Chốt kiểm dịch tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân. 

3. Phương tiện di chuyển: Tự túc. 

IV. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CỦA ĐỘI HÌNH 

- Hướng dẫn người dân làm thủ tục khai báo y tế, khai cam kết, thống kê 

số lượng người ra vào Chốt. 

- Ghi chép danh sách, đo thân nhiệt, xịt sát khuẩn tay cho người dân và hỗ 

trợ các phần việc tại chốt. 
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- Ngoài ra, các đội hình sẽ thực hiện nhiệm vụ do chốt trưởng phân công. 

V. ĐỀ XUẤT BAN GIÁM HIỆU HỖ TRỢ 

Đoàn Trường kính đề nghị Ban Giám hiệu: 

- Sắp xếp, tạo điều kiện về lịch làm việc (đối với viên chức, người lao 

động), lịch học (đối với học sinh, sinh viên) được tham gia hoạt động. 

- Hỗ trợ 01 xe 16 chỗ (có tài xế, tiền công tác phí cho tài xế, xăng xe) để 

đi đưa đoàn đi và về các hoạt động ngày 24/7/2021 và 01/8/2021. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. BCH Đoàn trường 

- Xin ý kiến Cấp ủy, Ban Giám hiệu để thành lập các đội hình tham gia 

chương trình. 

- Làm việc với Huyện Đoàn Hàm Tân để bố trí chỗ ở, ăn uống cho tình 

nguyện viên; đề nghị chốt kiểm soát phân công, bố trí các nhiệm vụ, phần việc 

đảm bảo, phù hợp; chuẩn bị các trang thiết bị phòng dịch cho các đội hình. 

- Chuẩn bị kinh phí hỗ trợ đội hình trong việc di chuyển, ăn, uống và sinh 

hoạt phí.  

2. Tình nguyện viên 

- Tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh của Chốt kiểm dịch và 

các quy định khác. 

- Chuẩn bị tư trang, các vật dụng cần thiết cho hoạt động. 

- Đối với tình nguyện viên là học sinh, sinh viên phải xin ý kiến gia đình,  

Trên đây là Chương trình “Áo xanh xung kích - Đánh bay Covid”, Ban 

Thường vụ Đoàn trường./. 
 

Nơi nhận: 
- Cấp ủy; 
- Ban Giám hiệu; 
- BCH Đoàn trường; 
- Các đơn vị thuộc Trường; 
- Các Liên Chi đoàn Khoa; 
- Các đ/c tình nguyện viên tham gia; 
- Lưu. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG 
BÍ THƯ  

 
(Đã ký) 

 
Đoàn Khắc Vương 

CẤP ỦY 
 

(Đã ký) 
 

Nguyễn Xuân Thủy 

BAN GIÁM HIỆU 
 

(Đã ký) 
 

Trần Thị Kim Chung 
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TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN 
BCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 Bình Thuận, ngày 22 tháng 7 năm 2021 
 

DANH SÁCH  
Tình nguyện viên tham gia Chương trình “Áo xanh xung kích - Đánh bay 

Covid” trong Chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2021 
----- 

 
Stt Họ tên Chức danh - đơn vị Nhiệm vụ 
1 Đoàn Khắc Vương Bí thư Đoàn trường Trưởng đoàn 

2 Lê Uyên Quyên Phó Bí thư Đoàn trường 
Phó trưởng đoàn 

thường trực 
3 Phạm Văn Thật Phó Bí thư Đoàn trường Phó trưởng đoàn 
4 Lê Thị Bích Kim UV BTV Đoàn trường Thành viên 
5 Võ Hồng Quân UV BTV Đoàn trường Thành viên 
6 Lê Hoài Bảo UV BCH Đoàn trường Thành viên 
7 Diệp Gia Nhu UV BCH Đoàn trường Thành viên 
8 Phạm Lê Minh Thành CĐ ĐCN K15 Thành viên 
9 Nguyễn Lê Can Tất TC CNOTO K15-3 Thành viên 

10 Nguyễn Bảo Lâm TC QTKRS K14 Thành viên 
11 Nguyễn Quốc Hải TC QTMMT K14 Thành viên 
12 Lê Thị Thùy Linh TC MTT K12 Thành viên 
13 Nguyễn Minh Phúc TC QTKRS K15 Thành viên 
14 Đàng Quốc Thái TC ĐCN K15-2 Thành viên 

 




