
 

ĐOÀN CƠ SỞ SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU 

CHI ĐOÀN TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Bạc Liêu, ngày 15 tháng 01 năm 2021 

Thö Ngoû  
Kính gửi:  

- Quý cơ quan, đơn vị. 

- Quý nhà hảo tâm, quý mạnh thƣờng quân. 

Vậy là một mùa xuân  nữa lại về! Xuân về trên nhánh mai vàng rực rỡ, hoa đào thắm đỏ; 

xuân tƣng bừng trên những con phố tấp nập, xuân hiển hiện trong nụ cƣời rạng ngời hạnh phúc. 

Cả đất trời hân hoan trong không khí tƣơi vui, ấm áp, cùng chờ đón một năm mới hứa hẹn nhiều 

may mắn, thành công.  

Ngày xuân có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất trong năm. Ngày Xuân sum vầy, những 

ngƣời con xa quê trở về với gia đình đầm ấm, những em nhỏ rộn ràng áo hoa vui đùa, ngƣời ngƣời 

gặp gỡ nhau, chúc mừng một năm mới an lành. Nhƣng không phải ai ai cũng đều đƣợc hƣởng cái 

hạnh phúc tƣởng chừng nhƣ rất bình dị ấy. Vẫn còn đó ở cuộc sống quanh ta, có những cụ già neo 

đơn không nơi nƣơng tựa, trẻ em mồ côi không ngƣời thân thích, những ngƣời lang thang phải 

xuôi ngƣợc kiếm sống qua ngày,... Ngày tết không gia đình, không ngƣời thân, không tấm áo mới. 

Họ có một cuộc sống đầy khó khăn, vất vả, chịu nhiều thiệt thòi, họ cần đƣợc mọi ngƣời thông 

cảm chia sẻ và giúp đỡ. HỌ CÓ MỘT CÁI TẾT NHƢ CHÚNG TA CHĂNG? 

 Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu, là mái nhà chung của những em nhỏ bị gia đình bỏ 

rơi, nơi che chở cho những mãnh đời bất hạnh mang trong mình những căn bệnh quái lạ mà hoàn 

cảnh đã từ chối cƣu mang họ. Nơi chấp cánh nghị lực cho những số phận nghiệt ngã, nơi đây có 

những thiên thần luôn dõi theo từng bƣớc chân của các em. Và trên trái đất này, có một thứ tình 

cảm mà mỗi chúng ta không thể tính toán đƣợc chính là lúc các em nhỏ sà vào lòng mình. Những 

năm qua, công tác chăm lo cho ngƣời già neo đơn, trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi tại Trung tâm Bảo 

trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu luôn đƣợc các cấp, các ngành và cộng đồng quan tâm bằng những việc 

làm thiết thực; từ đó họ nhƣ đƣợc tiếp thêm sức mạnh để tự tin vƣợt qua khó khăn, vƣơn lên trong 

cuộc sống.  

 Với mục đích tổ chức một chƣơng trình vui xuân thật ấm áp và nhiều ý nghĩa cho các em 

nhỏ, những số phận nghiệt ngã tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu. Chi đoàn Trung tâm 

Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Cụm thi đua số 1- Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức 

chƣơng trình “MÙA XUÂN CHO EM, lần thứ nhất – 2021” trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 

2021. Một buổi tiệc nho nhỏ ấm ấp, kết hợp với các tiết mục văn nghệ, cùng những trò chơi thú vị 

sẽ mang lại cho các em nhỏ, các cô chú tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu một đêm thật 

vui tƣơi, ấm áp. Niềm vui đó sẽ nhân đôi khi bạn cùng chung tay với chúng tôi hỗ trợ thực hiện 

chƣơng trình. Chƣơng trình rất mong nhận đƣợc sự quan tâm, chia sẽ từ quý cơ quan, quý vị hảo 

tâm, các mạnh thƣờng quân... để chƣơng trình đƣợc diễn ra thành công tốt đẹp./. 

 Địa điểm thực hiện: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu (Ấp Nước Mặn, xã Hưng 

Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu).  

 Thời gian dự kiến: 17 giờ, ngày 09/02/2021 (28 tết). ( CHI TIẾT BÊN DƯỚI )  

 
* Chi tiết liên hệ: Chi đoàn Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc 

Liêu (Ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu).  

Điện thoại: 02913610237 hoặc BCH Chi đoàn TTBTXH 

- Đ/c: Nguyễn Bích Liên, Phó Bí thƣ - điện thoại 0942478515. 

- Đ/c: Nguyễn Văn Miếng, UVBCH - điện thoại 0944125344. 

 

T/M BAN CHẤP HÀNH 

P. BÍ THƢ 

(đã ký) 

Nguyễn Bích Liên 
 

 



 

ĐOÀN CƠ SỞ SỞ LAO ĐỘNG  - THƢƠNG 
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*** 

Số:       -KH/ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Bạc Liêu, ngày 15 tháng 01 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức chƣơng trình “Mùa xuân cho em” tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 

tỉnh Bạc Liêu, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 

-----  

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn Trung tâm Bảo Trợ Xã Hội tỉnh 

Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2019 - 2022 và Chƣơng trình công tác đoàn vào phong 

trào Thanh niên năm 2021 của BTV Đoàn cơ sở Sở Lao động - Thƣơng binh 

và Xã hội tỉnh Bạc Liêu. 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, BCH Chi đoàn Trung tâm 

Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu xây dựng kế hoạch tổ chức chƣơng trình “Mùa 

xuân cho em” cho trẻ em Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu, cụ thể nhƣ  

sau:  

I - Mục đích, Yêu cầu. 

- Duy trì và thực hiện tốt việc giáo dục, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng. 

Thể hiện sự quan tâm của ĐVTN đối với các cháu mồ côi, không nơi nƣơng 

tựa đang đƣợc nuôi dƣỡng tại Trung tâm. 

- Hoạt động là điều kiện để tăng cƣờng mối quan hệ giữa các cơ quan, 

tổ chức đoàn thể xã hội; thông qua hoạt động sẽ truyền tải đƣợc nội dung nhân 

văn về lòng thƣơng ngƣời sâu sắc, truyền cảm hứng cho các bạn đoàn viên 

thanh niên trẻ, cộng đồng chung tay chăm sóc thiếu niên, nhi đồng nói chung 

và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng.  

- Chƣơng trình “Mùa xuân cho em” đƣợc tổ chức chu đáo, vui tƣơi, an 

toàn và tiết kiệm.  

II - Thời gian, địa điểm; thành phần tham dự.  

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 16h ngày 09/02/2021 (nhằm ngày 28 tết) 

2. Địa điểm: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu (ấp Nước Mặn, xã 

Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) 

3. Thành phần tham dự:  

- Đơn vị phối hợp: 

+ Chi đoàn Hậu cần Công an tỉnh 

+ ............ 

- Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu.  

+ Mời Chi ủy chi bộ VII;  

+ Mời Ban giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu; 



+ Mời BCH Công đoàn bộ phận BTXH;  

+ Tất cả đoàn viên Chi đoàn TT BTXH, viên chức và ngƣời lao động 

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu. Cùng tất cả các cháu thiếu nhi mồ côi 

đang dƣợc nuôi dƣỡng tại Trung tâm. 

III - Nội dung tổ chức. 

1. Cuộc thi trang trí mai vàng. 

- Thời gian: từ 16h – 17h. 

- Thành phần thi: Trẻ em Trung tâm BTXH thi chính (trừ các cháu 

khuyết tật), ĐVTN chi đoàn TT BTXH hỗ trợ, hƣớng dẫn. 

- Nội dung thi: Chia làm 4 đội gồm 05 trẻ/đội. Ban tổ chức sẽ trang bị 

cho mỗi đội 01 bộ hoa mai và các vật phẩm trang trí khác, các đội tự trang trí 

trong vòng 30p, đội nào có chậu hoa mai hoàn chỉnh, trang trí bắt mắt, đặc sắc 

sẽ giành chiến thắng. 

2. Trò chơi dân gian trong lễ hội tết “Đƣa bóng về rổ”. 

- Thời gian: từ 17h – 18h. 

- Thành phần thi: Trẻ em Trung tâm BTXH thi chính (trừ các cháu 

khuyết tật), ĐVTN chi đoàn TT BTXH hỗ trợ, hƣớng dẫn. 

- Nội dung thi: Chia làm 4 đội chơi gồm 02 trẻ/đội. Ban tổ chức sẽ quy 

định quãng đƣờng để các đội thực hiện đƣa bóng về rổ của mình bằng cách 02 

trẻ câu lƣng về phía nhau và giữ bóng ở khoảng giữa (không sử dụng tay và 

các hình thức hỗ trợ khác) di chuyển làm sao trong vòng 20p đội nào có tổng 

số bóng nhiều nhất sẽ là đội chiến thắng. 

3. Chƣơng trình văn nghệ, với chủ đề “Mùa xuân cho em”. 

- Thời gian: từ 18h đến khi kết thúc (dự kiến 19h30) 

- Nội dung: 

+ Trao giải thƣởng cuộc thi trang trí mai vàng; phát quà tết. 

+ Phát biểu chúc tết của lãnh đạo đơn vị. 

+ Văn nghệ, với chủ đề “Mùa xuân cho em” 

+ Phát biểu cảm nghĩ của trẻ em nhân chƣơng trình xuân 2021.   

IV - Kinh phí tổ chức. 

Tổng dự trù kinh phí: 10.650.000đ (mười triệu sáu trăm năm mươi 

ngàn đồng) 

Trong đó:  

- Nguồn hỗ trợ: quà tết, bánh, nhu yếu phẩm (nếu có) .... 

- Chi phí chuẩn bị: 

+ Mua hoa trang trí thi: 500.000đ  

+ Băng gole: 500.000đ  

+ Trang trí khánh tiết: 300.000đ  

+ Bánh nƣớc phục vụ chƣơng trình: 500.000đ  

+ Quà thi: 100.000/đội x 02 đội = 200.000đ 



+ Khen thƣởng các cháu có thành tích học tập tốt: 50.000/cháu x 3 cháu 

= 150.000đ (Trích từ quỹ Chi đoàn TTBTXH) 

+ Quà tết cho các cháu, các cụ già neo đơn: dự kiến 100.000đ/ngƣời x 

80 ngƣời = 8.000.000đ 

+ Dự trù phát sinh: 500.000đ 

V - Tổ chức thực hiện. 

- BCH Chi đoàn Trung tâm BTXH xây dựng kế hoạch, chƣơng trình chi 

tiết để phối hợp với BCH Chi đoàn Hậu cần Công an tỉnh; tham mƣu xin ý 

kiến lãnh đạo đơn vị và các tổ chức đoàn thể cấp trên về kế hoạch tổ chức 

chƣơng trình. 

- BCH Chi đoàn Trung tâm BTXH chịu trách nhiệm ham mƣu với Chi 

ủy, Lãnh đạo đơn vị, tổ chức đoàn thể cấp trên để tiến hành tổ chức theo kế 

hoạch đã đề ra. 

- BCH Chi đoàn Trung tâm BTXH tham mƣu, vận động nguồn kinh phí 

hỗ trợ tổ chức chƣơng trình “Mùa xuân cho em” từ phía đơn vị, tổ chức Công 

đoàn bộ phận BTXH, các nhà hảo tâm, mạnh thƣờng quân. 

- Tất cả Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Trung tâm BTXH có trách 

nhiệm nhiệt tình hƣởng ứng tham gia, thực hiện nghiêm túc tinh thần kế hoạch 

đề ra. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức chƣơng trình “Mùa xuân cho em” cho trẻ 

em Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu của Chi đoàn Trung Tâm BTXH 

tỉnh Bạc Liêu./.  

Nơi nhận:  
- Chi ủy chi bộ VII (bc); 

- BTV ĐCS Sở LĐ-TB&XH (bc); 

- BGĐ TTBTXH (bc); 

- BCH Công đoàn BPBTXH (phối hợp); 

- Chi đoàn Hậu cần CA tỉnh (phối hợp): 

- Chi đoàn An ninh, bảo vệ chính trị  

nội bộ CA tỉnh (phối hợp); 

- ĐVTN Chi đoàn TTBTXH (thực hiện); 

- Đăng Cổng TTĐT; 

- Lƣu: CĐ. 

T/M BAN CHẤP HÀNH 

PHÓ BÍ THƢ 

(đã ký) 

 

Nguyễn Bích Liên 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHƢƠNG TRÌNH 

“Mùa xuân cho em” tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu, nhân dịp 

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 
-----  

 

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 16h ngày 09/02/2021 (nhằm ngày 28 tết) 

2. Địa điểm: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu (ấp Nước Mặn, xã 

Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) 

 3. Nội dung: 

T

T 
Nội dung Thời gian Thực hiện 

1 Cuộc thi trang trí mai vàng 16h-17h 

Trẻ em TTBTXH 

(ĐVTN Hỗ trợ các 

cháu) 

2 Trò chơi “Đƣa bóng về rổ” 17h-18h Trẻ em TTBTXH 

3 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 18h-18h5’ Ban tổ chức 

4 Phát biểu khai mạc chƣơng xuân 18h10’-18h30’ 
BCH Chi đoàn 

TTBTXH 

5 Hoạt cảnh kể chuyện sự tích 18h10’-18h30’ Các bạn ĐVTN 

6 Trao quà, chúc tết các cháu 18h30’-18h40’ Lãnh đạo TTBTXH; 

Đại diện BCH Chi đoàn 

hậu cần CA tỉnh; Cụm 

thi đua số 1 CA tỉnh. 
7 Phát biểu chúc tết 18h40’-18h50’ 

8 Song ca (hoặc đơn ca):  18h50’-18h55’ Chi đoàn TTBTXH 

9 Đơn ca: Ngày tết quê em 18h55’-19h10’ 
Cháu: Trần Công Danh 

(Trẻ em TTBTXH)  

10 Song ca (hoặc đơn ca): 19h10’-19h20’ 
Chi đoàn hậu cần CA 

tỉnh 

11 Múa hiện đại 19h30’-19h40’ Trẻ em TTBTXH 

12 Tốp ca:  19h40’ -19h50’ 
Chi đoàn hậu cần CA 

tỉnh 

13 
Phát biểu cảm nghĩ của trẻ qua 

chƣơng trình “Mùa xuân cho em” 
19h50’ Trẻ em TTBTXH 

14 Kết thúc chƣơng trình 

 


