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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1056 /SGDĐT-GDTrH

Gia Lai, ngày 23 tháng 6 năm 2020

V/v tổ chức Chiến dịch Thanh niên
tình nguyện hè năm 2020

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 2126/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 15/6/2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện
hè năm 2020;
Căn cứ Chương trình phối hợp số 14-CTPH/TĐTN-SGDĐT ngày 23/9/2020
về phối hợp chỉ đạo công tác Đoàn-Hội-Đội, năm học 2019-2020;
Căn cứ Kế hoạch số 250-KH/TĐTN-TTNTH ngày 29/5/2020 của Ban
Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc Tổ chức Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”
năm 2020.
Để Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020 được diễn ra hiệu quả, thiết
thực, Sở GDĐT chỉ đạo các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Chỉ đạo tổ chức Đoàn Thanh niên phối hợp, triển khai các nội dung hoạt
động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020, trong đó tập trung vào
Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch “Mùa hè xanh”, chiến dịch “Hoa
phượng đỏ” (theo Kế hoạch số 250-KH/TĐTN-TTNTH ngày 29/5/2020 của Ban
Thường vụ Tỉnh Đoàn; Kế hoạch phối hợp số 258-KHPH/TĐTN-SGDĐT, ngày
16/6/2020 về việc chỉ đạo tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện “Hoa phượng
đỏ” khối THPT, năm học 2019-2020).
2. Các nhà trường quan tâm, hỗ trợ điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực
kinh phí để tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường triển khai hiệu quả
Chiến dịch tình nguyện hè năm 2020.
3. Tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành
tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020.
Yêu cầu các hoạt động tình nguyện triển khai sau khi kết thúc năm học, chú
trọng phát huy thế mạnh của đội ngũ cán bộ giáo viên, giảng viên trẻ và học sinh,
sinh viên; chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và phương thức tổ chức, phù hợp với tình
hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

Kết thúc Chiến dịch, đề nghị các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện (theo
mẫu đính kèm) và danh sách đề nghị khen thưởng về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo
dục Trung học, email: tragiang951@gmail.com) trước ngày 20/8/2020./.
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