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TỈNH ĐOÀN KIÊN GIANG
BCH ĐOÀN................................
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

.................., ngày       tháng     năm 2016

BÁO CÁO TUẦN
Tình hình triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016 theo tuần
(Từ ngày……………….. đến ngày……………….)


Báo cáo về các Chiến dịch:
1.1. Chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh”
- Tổng số đội hình hoạt động trong tuần:
- Tổng số TNTN tham gia hoạt động trong tuần:
- Tổng số trường CĐ, ĐH trên địa bàn có TNTN tham gia hoạt động:
- Tổng số cơ sở giáo dục hệ Trung cấp trên địa bàn có TNTN tham gia hoạt động:
- Địa bàn hoạt động:
+ Số xã, phường, thị trấn các đội hình hoạt động trên địa bàn:
+ Số xã, phường, thị trấn các đội hình hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành khác:
- Thông tin khác (ra quân, địa bàn đặc biệt khó khăn, đào tiền tiêu, quốc tế..):
............................................................................................................................
............................................................................................................................
1.2. Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”
- Tổng số đội hình hoạt động trong tuần:
- Tổng số TNTN tham gia hoạt động trong tuần:
- Tổng số trường THPT trên địa bàn có TNTN tham gia hoạt động:
- Số huyện có tổ chức hoạt động: 
- Thông tin khác:
............................................................................................................................
............................................................................................................................

1.3. Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”
- Tổng số đội hình hoạt động trong tuần:
- Tổng số TNTN tham gia hoạt động trong tuần:
- Số huyện có đội hình hoạt động trên địa bàn:
- Thông tin khác:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
2. Về thực hiện nội dung, hoạt động trong Chiến dịch:
Đề nghị báo cáo thông tin, số liệu cụ thể theo các nội dung
2.1. Hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
 2.2. Hoạt động tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
 2.3. Hoạt động tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
2.4. Số hoạt động hướng về biên giới, biển đảo (nếu có, nêu tên): 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
2.5. Nêu các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
2.6. Hoạt động chăm lo cho thiếu nhi: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
2.7. Hoạt động tình nguyện quốc tế: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
2.8. Củng cố, phát triển lực lượng:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
3. Về công tác tuyên truyền:
- Số tin, bài hoạt động đăng trên website đơn vị (Tỉnh Đoàn) trong tuần:
- Số tin, bài hoạt động đăng trên các báo, mạng xã hội khác:
- 01 bài/tuần (kèm ảnh) về nội dung tổ chức thực hiện chiến dịch.

