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I. GIỚI THIỆU CHIẾN DỊCH, MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA.

LỊCH SỬ

Ý NGHĨA

Là một chiến dịch tình nguyện
thường niên của khoa Luật nói
riêng và trường Đại học Kinh tế TP.
HCM nói chung vào dịp cận Tết.

Nêu cao tinh thần vì cộng đồng,
chăm lo cho các đối tượng có
hoàn cảnh khó khăn có cơ hội
tiếp cận pháp luật.

MỤC ĐÍCH
Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện
vì cộng đồng trong đoàn
viên, hội viên, sinh viên khoa.

Tiếp tục phát huy nội dung Chiến dịch Tình
nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2018 đã thành
công; sáng tạo tổ chức ra nhiều nội dung mới
mẻ, thiết thực cho địa phương;

Tuyên truyền các kiến thức pháp luật đến cho
người dân địa phương, giúp pháp luật dễ dàng
đi vào đời sống thường nhật.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
- Thời gian: Từ ngày 29/06/2018 – 27/07/2018.
- Địa điểm: Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long.

HÌNH THỨC
TUYÊN TRUYỀN

- Tổ chức “Ngày hội pháp luật”, chương trình
“Rung chuông vàng” phiên bản pháp luật...;
- Tuyên truyền bằng loa phát thanh, cẩm nang pháp
luật...;
- Tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình.

CÁC CHỦ ĐỀ
TUYÊN TRUYỀN

- An toàn gia thông;
- Bạo lực học đường;
- Bảo vệ môi trường;
- Quyền trẻ em;
- Hôn nhân và gia đình; - Phòng chống ma túy.

BẢNG TÓM TẮT CHIẾN DỊCH (Dự kiến)
(Di chuyển 4/8 xã tại Huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long,
mỗi điểm sẽ ở 4 - 5 ngày)
THỜI
GIAN

MỤC TIÊU

STT

TÊN
CHƯƠNG
TRÌNH

1

Lớp phổ
cập kiến
thức Pháp
Luật.

Sáng ngày Truyền tải đến các em nhỏ các
thứ nhất kiến thức cơ bản về quyền trẻ
em, bạo lực học đường, an
toàn giao thông, tệ nạn ma
túy,..)

2

Rung
chuông
vàng

Chiều
ngày thứ
nhất

Trao suất học bổng trị giá
1.000.000 cho bé đạt giải nhất
và các phần quà khác cho các
bé tham gia ( tập vở + Bút)

3

Đặt bàn tư
vấn + Triển
lãm hình ảnh

Cả ngày
thứ 2

Tư vấn và giúp đỡ cho người
dân giải quyết những điều cơ
bản trong cuộc sống, tránh dẫn
đến tội liên quan đến ma túy và
mại dâm, bảo vệ môi trường,…

4

Tư vấn từng
nhà người
dân

Sáng
ngày thứ
3

5

Đêm hội

Chiều tối Diễn kịch, sinh hoạt, giao lưu
ngày thứ cùng sinh viên thường trực và
3.
thanh niên trong xã ( thiếu nhi
nếu có)

6

Di chuyển xã
tiếp theo.

Sáng
Ngày thứ
4

III. BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ ( Dự kiến)

STT

Nội dung chi tiết

1

Trợ giúp chiến sĩ

Đơn vị
tính

Số lượng

Đơn giá
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

Ghi chú

3.000.000
I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

2
3
4

5
6
7

Lớp học tình thương
1.000.000
Tập vở + bút
1.000.000
Tập san
Cuốn
500
10.000
5.000.000
II. NGÀY HỘI PHÁP LUẬT VÀ CHƯƠNG TRÌNH RUNG CHUÔNG VÀNG
Vật dụng trang trí;
Triễn lãm
1.000.000
sân khấu; gian hàng.
In chung cho toàn
In backdrop + standee
2.000.000
chương trình.
Trang trí sân khấu;
Trang trí
1.000.000
gian hàng;…
Trao giải nhất rung
Học bổng
Suất
4
1.000.000
4.000.000
chuông vang.
TỔNG CHI PHÍ
18.000.000
PHÁT SINH (5%)
900.000
TỔNG CỘNG
18.900.000

VI. QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ

Quyền lợi
Logo xuất hiện trên Băng rôn



Logo xuất hiện trên cẩm nang



Được dành riêng 1 trang trong cẩm nang
để giới thiệu về nhà tài trợ (bài giới
thiệu do nhà tài trợ cung cấp)
Được đăng bài giới thiệu về nhà tài trợ
trên Fanpage của Đoàn – Hội khoa

Trong chương
trình

Chú thích

Được nhắc đến với tư cách là nhà tài trợ
của Đội hình

Tối đa 200 chữ

Tối đa 3 bài



ĐỘI HÌNH XIN CHÂN THÀNH
CÁM ƠN QUÝ DOANH NGHIỆP
ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI
KÍNH CHÚC QUÝ DOANH NGHIỆP
SỨC KHỎE VÀ THÀNH CÔNG!

LỜI CAM KẾT KHI NHẬN HỖ TRỢ:
 Sử dụng rõ ràng minh bạch.
 Có đầy đủ chứng từ rõ ràng về các khoản sử dụng.
 Thực hiện nghiêm túc và biết ơn đối với đối tác đồng hành.
Mọi chi tiết liên hệ:
- Đội trưởng đội hình: Ngô Thị Gia Linh (Phó bí thư Đoàn khoa Luật)
SĐT: 01678946419
Mail: linhngothigia@gmail.com
(STK 0039100006836005 - NGO THI GIA LINH - tại NH phương đông
PGD Sài gòn - chi nhánh chợ lớn TP HCM)
- Đội phó đội hình: Thới Ngọc Hằng (Liên chi hội trưởng Liên chi hội sinh
viên khoa Luật)
SĐT: 01632595111
Mail: jellannm@gmail.com
Link cập nhật nhà tài
trợ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sXARIhCVjggDeyEuLGwxiXF
LKz8YAXWfFsOj84_9YlY/edit?usp=sharing

