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LỊCH HOẠT ĐỘNG CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN MÙA HÈ XANH NĂM 2019 

----------- 
  

1. Lịch hoạt động cấp Thành và cấp Quận: 
 

Stt Thời gian Nội dung thực hiện Đơn vị tổ chức Đơn vị phối hợp Địa điểm 

THÁNG 06/2019 

1.  

08g00 ngày 

16/6/2019  

(Chủ nhật) 

Lễ ra quân hưởng ứng các chiến dịch tình nguyện 

hè cấp quận năm 2019 

BCH các chiến dịch 

tình nguyện hè 

Đoàn Phòng Cảnh 

sát hình sự Thành 

phố, UBND 

Phường 7 

Trường Tiểu học 

Đông Ba  

(99 Phan Đăng 

Lưu, Phường 7, 

Phú Nhuận) 

THÁNG 07/2019 

2.  
Từ 01/7 đến ngày 

01/8/2019 

Tổ chức cuộc thi “Mùa hè xanh trong tôi” năm 2019 

đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một 

tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” 

BCH chiến dịch 

Mùa hè xanh 
  

3.  

06g30, ngày 

06/7/2019 

(Thứ bảy) 

Thi Nghi thức – Điều lệ Hội, Múa hát tập thể năm 

2019 

Ủy ban Hội LHTN 

Việt Nam quận 
 

Khu B – Công 

viên Gia Định 

4.  

08g00, ngày 

07/7/2019 

(Chủ nhật) 

Tham dự lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè 

xanh lần thứ 26 và ngày hoạt động cao điểm “Chiến 

sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nếp sống văn minh 

đô thị, vận động người dân hạn chế rác thải nhựa, 

không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố 

sạch và giảm ngập nước” và ra quân Ngày chủ nhật 

xanh lần thứ 132 

BCH Chiến dịch 

Mùa hè Xanh cấp 

Thành 

  



Stt Thời gian Nội dung thực hiện Đơn vị tổ chức Đơn vị phối hợp Địa điểm 

5.  
Cả ngày 21/7/2019 

(Chủ nhật) 

Tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam quận 

Phú Nhuận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 

Ủy ban Hội LHTN 

Việt Nam quận 
 

Trung tâm văn hóa 

Quận  

6.  
Ngày 14/7/2019 

(Chủ nhật) 

Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện 

chung tay xây dựng văn hóa giao thông, đảm bảo 

an toàn giao thông cho hành khách và người đi 

môtô, xe máy”. 

- Tổ chức chương trình “Lái xe an toàn”. 

- Giới thiệu bộ ảnh tuyên truyền “Xây dựng văn hoá 

giao thông” của Thành Đoàn. 

- Giới thiệu DVD “Văn hoá giao thông, hãy bắt đầu 

từ việc rất nhỏ” của Quận Đoàn. 

- Sân chơi kiến thức về an toàn giao thông. 

BCH Chiến dịch 

Mùa hè xanh 

Phường 4 

Ban Chỉ huy Công 

an quận, Honda 

Phát Tiến, Honda 

Phú Thành 

Trường tiểu học 

Cổ Loa, L6 cư xá 

Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 4, 

quận Phú Nhuận 

7.  
Ngày 21/7/2019 

(Chủ nhật) 

Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện 

chung tay xây dựng nông thôn mới”. 

- Tổ chức trao tặng các học bổng, tập trắng, dụng cụ 

học tập cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. 

- Tổ chức các sân chơi trò chơi trò chơi vận động, trò 

chơi dân gian, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục 

thể thao với xã. 

- Tổ chức đến thăm và tặng quà cho các gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. 

Cơ sơ chủ động tổ 

chức hoạt động 
  

8.  

08g00 ngày 

27/7/2018  

(Thứ bảy) 

Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện 

uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh 

xã hội”. 

- Tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ 

- Thăm, tặng quà các Ba Má phong trào, gia đình 

Thương binh, Liệt sỹ, Thương binh đặc biệt nặng, 

các gia đình chính sách trên địa bàn quận. 

- Tổ chức thực hiện “suất cơm yêu thương”, “quán 

cơm đoàn viên”…chăm lo các cụ già neo đơn, người 

dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. 

BCH các chiến dịch 

tình nguyện hè 

(Cơ sơ chủ động 

đăng cai hoạt động) 

Phòng Lao động – 

Thương binh và xã 

hội quận, Uỷ ban 

Mặt trận Tổ quốc 

quận 

Đài Liệt sỹ quận 

và Bia ghi công 

Mặt trận Cầu Kiệu 

và Tại nhà các gia 

đình chính sách 

trên địa bàn quận 



Stt Thời gian Nội dung thực hiện Đơn vị tổ chức Đơn vị phối hợp Địa điểm 

THÁNG 08/2019 

9.  

08g00 ngày 

03/8/2019 

(Thứ bảy) 

- Tổ chức chương trình “Chiến sĩ tình nguyện vì nụ 

cười hoa hướng dương” năm 2019 

BCH chiến dịch 

Mùa hè xanh 
 

Bệnh viện Ung 

bướu 

10.  
08g00 ngày 

04/8/2019  

(Chủ nhật) 

Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện 

vì đàn em thân yêu” và hội quân các chiến dịch 

tình nguyện hè năm 2019, gồm các nội dung: 

- Tổ chức sân chơi trò chơi dân gian, vận động, khoa 

học vui cho thiếu nhi. 

- Tặng học bổng cho thiếu nhi. 

Cơ sơ chủ động 

đăng cai hoạt động 
  

 

2. Lịch hoạt động chủ động cấp cơ sở: 

 

1 
Từ 17/6 đến ngày 

30/7/2019 

Tổ chức thăm hỏi và trao tặng  quà cho các gia đình 

chính sách, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt 

Nam Anh hùng, thanh niên công nhân, hộ gia đình 

có hoàn cảnh khó khăn 

Các chiến dịch 

tình nguyện hè 
  

2 
Từ 07/7 đến ngày 

04/8/2019 

Phối hợp với các đội hình chuyên của các trường 

Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố tổ chức 

tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên, 

tổ chức phiên toà giả định, các hoạt động an sinh xã 

hội và tập huấn kiến thức hè cho thiếu nhi. 

Chiến dịch Mùa 

hè xanh 

Đại học Sư Phạm TP. 

Hồ Chí Minh, Đại 

học Luật TP. Hồ Chí 

Minh, Đại học Hồng 

Bàng, Đại học Văn 

Hiến, Đại học Văn 

Lang, Cao đẳng Đại 

Việt Sài Gòn 

 

3 
Từ 17/6 đến ngày 

30/7/2019 

Tổ chức cao điểm ra quân đội hình phản ứng nhanh 

điều tốt giao thông 

Chiến dịch Mùa 

hè xanh 

Đội giao thông  

Công an quận 

Các giao lộ trên 

địa bàn quận 

 
BAN CHỈ HUY CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN MÙA HÈ XANH QUẬN PHÚ NHUẬN 


