
                   TỈNH ĐOÀN BÌNH ĐỊNH                 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH                            

                                  ***                                                   

                            Số: 14-KH/ĐTN                        Quy Nhơn, ngày 12 tháng 01 năm 2018 

 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức chương trình “Ngày hội đoàn viên thanh niên” năm 2018 

_________ 

  

 Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối 

Doanh nghiệp tỉnh năm 2018, thiết thực lập thành tích chào mừng thành công 

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 

- 2022, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch tổ 

chức chương trình “Ngày hội đoàn viên thanh niên” năm 2018, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn 

quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.  

- Phát huy tinh thần tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Khối Doanh 

nghiệp tỉnh; nhằm tạo hoạt động vui tươi, lành mạnh và thật sự có ý nghĩa cho 

đoàn viên, thanh niên trong dịp năm mới.   

- Các hoạt động phải được tổ chức chu đáo, thiết thực, tiết kiệm, tạo được 

không khí thi đua sôi sổi trong đoàn viên, thanh niên. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện, tuyên dương các tập 

thể có thành tích xuất sắc trong vận động Hiến máu tình nguyện năm 2017. 

- Thời gian: Từ 7h00 - 10h00 ngày 27/01/2018 (thứ bảy). 

- Địa điểm: Hội trường tầng I, 02A Trần Phú, Tp Quy Nhơn. 

- Số lượng: Theo số lượng đã phân bổ gửi kèm. 

 2. Tổ chức các trò chơi dân gian  

- Thời gian: từ 8h00 - 11h00 ngày 27/01/2018 (thứ bảy). 

- Địa điểm: 02A Trần Phú, Tp Quy Nhơn.  

- Nội dung và hình thức: Đoàn Khối sẽ có thông báo cụ thể sau. 

3. Tổ chức các gian hàng thanh niên 

- Thời gian: từ 8h00 - 11h00 ngày 27/01/2018 (thứ bảy). 

- Địa điểm: 02A Trần Phú, Tp Quy Nhơn.  

- Nội dung: Các cơ sở Đoàn trong Khối tham gia các gian hàng bán tại 

ngày hội. 
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* Lưu ý: Các đơn vị tham gia đưa các mặt hàng và vật dụng liên quan đến 

vị trí tổ chức vào lúc 7h00’. 

IV. KINH PHÍ: Đoàn Khối lo kinh phí tổ chức từ nguồn kinh phí hoạt 

động năm 2018. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh 

 - Xây dựng kế hoạch, tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về 

việc tổ chức chương trình; chuẩn bị đảm bảo các điều kiện tổ chức ngày hội, 

phân bổ chỉ tiêu hiến máu cho các cơ sở đoàn trực thuộc. Xét chọn 05 tập thể có 

thành tích xuất sắc trong việc vận động hiến máu tình nguyện năm 2017 để khen 

thưởng tại ngày hội. 

 - Các đồng chí Trưởng cụm thi đua triển khai các nội dung của Ngày hội 

đến cơ sở đoàn trong cụm, tập trung ĐVTN của các cơ sở đoàn trong cụm để 

tham gia các trò chơi. 

 2. Các cơ sở đoàn trực thuộc 

 - Tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên các nội dung trong Ngày hội, 

vận động ĐVTN đến tham dự Ngày hội. 

 - Các đơn vị Đoàn thanh niên Bưu điện tỉnh, Đoàn thanh niên Viễn Thông 

Bình Định và Chi đoàn Công ty CP Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Hưng Phát 

báo cáo với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện về thời gian, con người để 

tham gia bán hàng và chuẩn bị các mặt hàng, các vật dụng liên quan đến việc 

bán hàng để tham gia ngày hội. 

  

 Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình Ngày hội đoàn viên thanh niên 

năm 2018, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cơ sở 

đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc. 

 
        Nơi nhận:                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ  
- Đảng ủy DN (b/c);                                                                               PHÓ BÍ THƯ 
- Tỉnh đoàn (b/c); 

- Đ/c Trương Thị Hải Yến - Phó Bí thư 

  Đảng ủy khối DN; (Đã ký)       

- Các cơ sở Đoàn, Hội TT (t/hiện); 

- Lưu VP. 

                                                                               Bùi Lê Khánh 
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  CQ ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP  

VP ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP  

                                 * 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bình Định, ngày 22 tháng 01 năm 2018 

 

DỰ TRÙ KINH PHÍ 
Tổ chức Chương trình “Ngày hội Đoàn viên thanh niên” năm 2018 

___________ 

 

 1. Thời gian: ngày 27/01/2018 

 2. Địa điểm: Tại 02A Trần Phú, TP. Quy Nhơn .          

 3. Kinh phí: 

 3.1. Đoàn Khối 

 - Trang trí:       =         1.000.000đ  

 - Nước uống:      =    500.000đ 

 - Bồi dưỡng phục vụ 

   12 người x 100.000đ/người   = 1.200.000đ 

 - Bồi dưỡng thù lao tổ chức trò chơi: 

  05 người x 100.000đ/người   =    500.000đ 

 - Mua dụng cụ trò chơi:     = 1.000.000đ 

 - Tiền giải thưởng: 10 đội x 200.000đ/đội  = 2.000.000đ 

 - Khung, giấy khen: 05 bộ x 55.000đ/bộ  =    275.000đ 

 - Phóng viên báo, đài: 03 người x 200.000đ/người =    600.000đ 

  Tổng cộng:      =        7.075.000đ 

(Bảy triệu không trăm bảy mươi lăm ngàn đồng chẵn) 

 

 Người lập                                                                     Người đề nghị 

                     

 

         Bùi Lê Khánh                                                                Vũ Văn Phương                                              

      Chánh văn phòng                                                         Thủ trưởng cơ quan 

 

 

      Phạm Công Đoan                                                               Lê Văn Hồng 

 

 


