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Sinh hoạt chi đoàn tháng 6 năm 2022 

---------- 

Căn cứ Kế hoạch số 235-KH/TĐHN-TNTH ngày 12/5/2022 của Ban Thường 

vụ Thành đoàn Hà Nội về việc Tổ chức Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè 2022; 

Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 

6 theo chủ đề “Thích ứng linh hoạt – Mùa hè xung kích”, cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG 

1. Thời gian: Từ 01/6 đến 30/6/2022 

 2. Địa điểm tổ chức sinh hoạt chi đoàn: 

Tuỳ theo điều kiện cụ thể, Ban Chấp hành các chi đoàn cơ sở lựa chọn địa 

điểm phù hợp. 

3. Đối tượng: Đoàn viên các chi đoàn, chi đoàn cơ sở (tỷ lệ đoàn viên tham 

gia sinh hoạt chi đoàn từ 80% tỷ lệ trở lên) 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC SINH HOẠT 

1. Nội dung sinh hoạt 

- Tổ chức sinh hoạt gắn với việc tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của các hoạt 

động tình nguyện đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội nhằm vận động 

đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia hưởng ứng các hoạt động tình nguyện 

do tổ chức Đoàn phát động.  

- Tuyên truyền các nội dung hoạt động trong tháng thông qua mạng xã hội và 

các phương tiện truyền thông hiện đại, các trang mạng xã hội về chủ đề, thông điệp 

và kết quả hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em, các hoạt động hè 2022.  

- Tổ chức tập huấn, thông tin đến đoàn viên các nội dụng cụ thể của các 

chương trình, chiến dịch trọng tâm theo đúng đối tượng, lực lượng:  

+ Chương trình Tiếp sức mùa thi  

+ Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh  

+ Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ  

+ Chiến dịch tình tình nguyện Kỳ nghỉ hồng  

+ Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh  



- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động phòng 

chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, 

sinh viên, thiếu nhi trên địa bàn nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống ma 

túy 26/6.  

- Triển khai tổ chức hoạt động tuyên truyền phổ biến Luật Thanh niên sửa đổi 

năm 2020, các văn bản liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên thanh niên  

nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp 

luật của đoàn viên, thanh thiếu niên. 

- Triển khai các mô hình bắt kịp với tình hình thực tế như mô hình đội hình 

Tình nguyện số; đội hình phản ứng nhanh phòng, chống covid-19; đội hình Tiếp sức 

người bệnh, đội hình Tiếp sức mùa thi; đội hình Tập huấn kỹ năng phòng chống 

thiên tai, dịch bệnh, tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em; đội hình dạy 

tiếng Anh miễn phí cho thiếu nhi... .  

- Tạo môi trường cho đoàn viên Thủ đô rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, 

góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, sức khoẻ, kỹ năng 

thực hành xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, 

Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), các hoạt động đền ơn đáp nghĩa 

- Tổ chức các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống dịch và kiểm 

soát thời kỳ hậu Covid.  

2. Hình thức sinh hoạt  

Tuỳ theo tình hình của các đơn vị, Ban Chấp hành chi đoàn, chi đoàn cơ sở 

có thể chủ động tổ chức sinh hoạt chi đoàn:  

- Tổ chức các toạ đàm, diễn đàn, hội nghị chuyên đề để thông tin, tuyên truyền: 

đối thoại, trao đổi, thảo luận, tạo không gian để đoàn viên đóng góp ý tưởng, hiến 

kế, giải pháp cho việc đổi mới các hoạt động tình nguyện phù hợp, thiết thực và 

mang lại hiệu quả cao nhất trong tình hình hiện nay.  

- Tổ chức các hội thi, hoạt động sinh hoạt tập thể: Cuộc thi ý tưởng tình 

nguyện, thi viết nhật ký tình nguyện, thị hình ảnh đẹp về hoạt động tình nguyện,... 

theo hướng đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu  

cầu, nguyện vọng của thanh niên,  

- Tổ chức các buổi tập huấn: trang bị kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm khi 

tham gia các hoạt động tình nguyện, đảm bảo các hoạt động tình nguyện diễn ra an 



toàn, ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; các tình nguyện viên được trang bị đầy 

đủ các kỹ năng thực hành xã hội cần thiết trong từng hoạt động tình nguyện cụ thể 

và các tình huống phát sinh trong khi tham gia hoạt động.  

- Kết hợp sinh hoạt chi đoàn với các hoạt động tình nguyện cụ thể: qua đó 

đoàn viên có thể hiểu rõ hơn về công tác chuẩn bị, các bước tiến hành mục tiêu, ý 

nghĩa của hoạt động tình nguyện. Đẩy mạnh việc vận động đoàn viên, thanh niên 

tham gia vào các đội hình thanh niên tình nguyện.  

3. Công tác chuẩn bị  

- Ban Chấp hành chi đoàn xây dựng chương trình sinh hoạt chi đoàn theo thời 

gian quy định, tham khảo và chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến buổi sinh hoạt.  

- Tổ chức hội ý, thảo luận và thống nhất về nội dung, thời gian, địa điểm và 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Uỷ viên Ban Chấp hành, các đoàn viên trong 

chi đoàn (công tác tổ chức, hậu cần, khánh tiết,...) nhằm đảm bảo cho sinh hoạt chi 

đoàn diễn ra thành công. 

- Báo cáo và mời cấp ủy, đoàn cấp trên cùng tham dự sinh hoạt chi đoàn,  

- Thông báo trước cho đoàn viên biết về thời gian, địa điểm và phải biết trước 

chủ đề, nội dung của buổi sinh hoạt cho đoàn viên chuẩn bị, phân công nhiệm vụ 

cho từng đoàn viên, yêu cầu đoàn viên tham dự đầy đủ.  

- Sau buổi sinh hoạt, chi đoàn đánh giá hiệu quả buổi sinh hoạt thông qua hình 

thức như khảo sát qua phiếu, họp rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp cải tiến, 

nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn cho lần tiếp theo, báo cáo kết quả với đoàn 

cấp trên. 

- Khuyến khích các chi đoàn thực hiện những thước phim ngắn, clip ca nhạc, 

hình vẽ cổ động chia sẻ những cảm nhận về nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt 

chi đoàn trên các diễn đàn, mạng xã hội; hoặc gửi những bài viết hay đăng tải trên 

cách kênh thông tin của tổ chức Đoàn các cấp.  

- Chuẩn bị cho 1 buổi sinh hoạt chi đoàn gắn với hoạt động tình nguyện: 

Chuẩn bị các nội dung phổ biến của chi đoàn; khảo sát địa điểm tổ chức sinh hoạt 

chi đoàn và hoạt động tình nguyện đảm bảo an toàn, thiết thực; xác định thời gian tổ 

chức hoạt động; xây dựng phương án triển khai thực hiện: Ban Chấp hành chi đoàn 

phân công nhiệm vụ ủy viên Ban Chấp hành chi đoàn phụ trách các nhiệm vụ của 

công việc như: tuyên truyền, khánh tiết; chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần; đôn đốc 

lực lượng đoàn viên tham dự; phân công đoàn viên thực hiện nhiệm vụ của buổi sinh 



hoạt và hoạt động tình nguyện; huy động các nguồn lực và chuẩn bị cơ sở vật chất 

đảm bảo thực hiện hoạt động.  

4. Bố cục chương trình (gợi ý)  

4.1. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn tại hội trường 

- Ôn định tổ chức, sinh hoạt tập thể.  

- Nêu mục đích, ý nghĩa, chủ đề sinh hoạt chi đoàn.  

- Định hướng nội dung sinh hoạt, các yêu cầu đối với đoàn viên.  

- Đoàn viên tham gia sinh hoạt phát biểu, thảo luận, trao đổi ý kiến, cảm nhận, 

suy nghĩ và nêu ra những hành động cụ thể liên quan đến chủ đề.  

Lưu ý: trong quá trình tổ chức sinh hoạt chi đoàn, tránh tình trạng độc thoại 

một chiều, đảm bảo tỷ lệ 80% đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn phát biểu ý 

kiến,  

- Đúc kết nội dung buổi sinh hoạt chi đoàn, trao đổi các nội dung cần thực 

hiện, các công trình, phần việc của chi đoàn.  

- Đánh giá hiệu quả buổi sinh hoạt chi đoàn.  

4.2. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn thông qua các hoạt động tình nguyện 

- Ổn định tổ chức 

- Nêu mục đích, ý nghĩa, chủ đề sinh hoạt chi đoàn 

- Tổ chức các đội hình tình nguyện: thực hiện trông và chăm sóc cây xanh, 

bảo vệ môi trường, làm sạch và thu gom rác thải, thực hiện các công trình tình 

nguyện sử dụng vật liệu tái chế vì môi trường,… 

Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đề nghị Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn 

trực thuộc triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chi đoàn thực hiện nghiêm 

túc, hiệu quả. 

 
Nơi nhận: 
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