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I GIỚI THIỆU VỀ CHIẾN DỊCH

Tết trung thu là một lễ hội văn hóa không thể thiếu trong đời sống tinh

thần của mỗi người Việt. Không chỉ là dịp để gắn kết mọi người lại gần nhau hơn,

bất kể là mối quan hệ gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp, đó còn là dịp để mọi

người bày tỏ với nhau tình thương. Thời trẻ thơ của chúng ta, cứ gần vào ngày

rằm tháng tám hằng năm, chúng ta lại nô nức, mong chờ bố, mẹ làm tặng những

chiếc đèn lồng để cùng với những bạn trong xóm nô đùa đi vòng khắp xóm, làng.

Nhưng vẫn còn đâu đó xung quanh chúng ta có những bạn nhỏ không được nâng

niu một cái lồng đèn như bạn bè, không phải em nhỏ nào cũng nếm được vị bánh

trung thu. Đối với các em, Tết thiếu nhi trung thu là một thứ xa xỉ. Các em chưa

có được một trung thu thực sự bao giờ.

Với mong muốn mang yêu thương, một cái Tết thiếu nhi no đủ, những món

quà ý nghĩa đến cho các em nhỏ và những người có hoàn cảnh khó khăn, năm

2018, Khoa Luật tổ chức Chiến dịch Mùa hè xanh chặng 2 trên địa bàn huyện

Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Chương trình diễn ra từ ngày 14/09/2018 đến ngày

16/09/2018 nhằm mục đích tạo ra sân chơi cho các em thiếu nhi, phát bánh trung

thu cho các bé, trao học bổng cho những em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên

trong học tập, tặng quà cho những gia đình chính sách. Ngoài ra, chiến dịch còn

mang đến cho thiếu nhi tại địa bàn huyện một mùa trung thu ý nghĩa hơn thông

qua “Đêm hội : TRUNG THU YÊU THƯƠNG” với những tiết mục văn nghệ hấp

dẫn của các chiến sĩ.

Toàn bộ số tiền nhận tài trợ sẽ được Khoa Luật trao quà và học bổng cho

các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cho những hộ

gia đình khó khăn. Việc tài trợ có thể bằng các hình thức như tiền mặt hoặc

chuyển khoản.



II KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH

1. ĐỐI TƯỢNG:

- Đối tượng tham gia: sinh viên đang theo học tại khoa Luật và các khoa khác của UEH có

mong muốn tham gia chiến dịch.

- Số lượng tham dự: 50 chiến sĩ.

2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: từ ngày 14/09/2018 đến ngày 16/09/2018.

- Địa điểm: huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

3. NỘI DUNG:

- Chủ đề của chương trình là: “Trung Thu Yêu Thương” với mục đích tổ chức các hoạt động

vui chơi, giải trí, trao quà trung thu cho các em thiếu nhi, nhi đồng và trao những phần quà cho các

hộ gia đình khó khăn trong khu vực địa bàn huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

- Chiến dịch tình nguyện sinh viên kinh tế lần 2 diễn ra gồm 4 (bốn) hoạt động chính:

1. Hội chợ vui chơi:

- Thời gian: 16h30 ngày 15/9/2018.

- Địa điểm: Trường THPT Phan Văn Trị, huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre.

- Nội dung:

+ Mô phỏng một hội chợ có nhiều gian hàng với những trò chơi phù hợp với lứa tuổi thiếu

nhi, nhi đồng không trái với thuần phong mĩ tục Việt Nam và các nét văn hóa riêng biệt của địa

phương.

+ Giá vé tham gia hội chợ (dự kiến) là 10.000 đồng cho ba lượt chơi và 10.000 đồng cho các

món ăn, uống. Toàn bộ thu được từ các gian hàng trò chơi và ăn uống sẽ được triển khai cho các hoạt

động được liệt kê tại mục 4 (số tiền thu được từ các gian hàng trò chơi dự kiến là 6.000.000 đồng; số

tiền từ các gian hàng ăn uống dự kiến thu được là 10.000.000 đồng).

+ Hội chợ bao gồm 14 gian hàng: 8 gian trò chơi (trong đó bao gồm 4 gian hàng trò chơi tập

thể không thu phí) và 6 gian ăn uống. Nội dung triển khai của mỗi gian hàng được các chiến sĩ lên ý

tưởng và chịu sự kiểm soát của Ban điều hành chiến dịch.

2. Đêm hội Văn nghệ:

- Chủ đề chính của đêm văn nghệ là “Trung Thu Yêu Thương”.

- Thành phần tham gia: các chiến sĩ tình nguyện và đội TCM của trường THPT Phan Văn Trị.



- Thời gian diễn ra đêm hội (dự kiến): từ 19h00 đến 22h00 ngày 15/09/2018

- Địa điểm diễn ra đêm hội Văn Nghệ (dự kiến): trường THPT Phan Văn Trị, huyện Giồng

Trôm, Tỉnh Bến Tre.

- Giá vé tham dự đêm hội Văn Nghệ (dự kiến) là 20.000đ/vé. Đối với các bạn ĐV-TN đăng kí

mua vé trước ngày diễn ra văn nghệ tại Văn Phòng Đoàn trường THPT Phan Văn Trị sẽ được hỗ trợ

tiền vé với mức phí là 15 000đ/vé. Trong đó, 60% số tiền bán vé thu được sẽ được dành để phát học

bổng cho các bạn học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn tại trường THPT Phan Văn Trị , 40%

còn lại sẽ được dùng để chi trả cho phí mời ca sĩ.

- Số tiết mục văn nghệ (dự kiến): 8 tiết mục được chuẩn bị từ các bạn Học sinh, Sinh viên và

phần trình diễn của ca sĩ khách mời.

+ Chiến sĩ sẽ xây dựng 3 tiết mục trong đó có 1 tiết mục hát, 1 tiết mục múa, 1 tiết

mục nhảy.

+ Nhờ sự hỗ trợ của các bạn học sinh tại trường THPT Phan Văn Trị đóng góp 5 tiết mục

văn nghệ.

3. Nướng bánh trung thu và phát bánh.

- Hoạt động làm bánh trung thu sẽ diễn ra với sự phối hợp giữa sinh viên và 1 lò bánh trung

thu tại địa phương. Nguồn nguyên liệu sẽ nhờ chủ lò bánh địa phương mua và chuẩn bị giúp, tiền

mua nguyên liệu đến từ nguồn tiền gây quỹ.

- Số bánh (dự kiến) làm ra: 250 cái.

4. Phát quà cho những hộ gia đình khó khăn tại địa phương

- Toàn bộ số tiền kiếm được tại mục 1 phần II sẽ được sử dụng để mua các phần quà để tặng

cho các hộ gia đình thuộc diện khó khăn của địa bàn huyện Giồng Trôm.

- Số lượng phần quà (dự kiến): 200 phần.

- Giá trị mỗi phần quà là 100.000đ, bao gồm: 1 bao gạo 10kg.

- Đối tượng nhận quà: các hộ gia đình thuộc diện khó khăn của địa bàn huyện Giồng Trôm.

- Thời gian trao quà: 7 giờ đến 10 giờ sáng ngày 16/9/2018.

- Địa điểm trao quà (dự kiến): UBND huyện Giồng Trôm.

- Quy trình thực hiện: Danh sách hộ gia đình được nhận quà do UBND huyện Giồng Trôm

xác nhận. Mỗi hộ được phát 1 phiếu nhận quà có dấu của BTC (1 hộ - 1 phiếu), dùng để nhận quà

vào hôm trao tặng. Trong trường hợp hộ gia đình nào không đi được, BTC sẽ gửi những phần quà tại

UB xã nơi hộ cư trú và nhờ chính quyền xã trao tặng giúp.



TIMELINE CHI TIẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Ngày 14/09/2018

16h30: Tập trung chiến sĩ.

17h00 – 17h30: Sắp xếp, di chuyển đồ đạc.

17h30 – 21h00: Di chuyển đến huyện Giồng Trôm.

21h00 – 22h00: Ổn định, dọn dẹp, ăn tối, nghỉ ngơi.

Ngày 15/09/2018

5h30 – 6h30: Vệ sinh cá nhân và ăn sáng.

6h30–11h00: chia làm 3 nhóm để thực hiện 3 nhiệm vụ.

Nhóm 1 gồm 20 chiến sĩ: đi phụ làm bánh trung thu, chuẩn bị các phần quà để phát cho các

hộ gia đình.

Nhóm 2 gồm 10 chiến sĩ: đi duyệt văn nghệ tại địa phương và chuẩn bị chạy thử chương

trình vào buổi chiều .

Nhóm 3. gồm 20 chiến sĩ: đến trường THPT Phan Văn Trị để set up sân khấu, ánh sáng;

gian hàng trò chơi…

11h00–13h00: Tập trung, ăn trưa và nghỉ ngơi.

13h00 – 15h00: Chạy thử chương trình “Đêm hội trung thu”

15h00 _ 16h30: Chiến sĩ nghỉ ngơi và ăn chiều.

16h30 – 19h30: Bắt đầu chạy các gian hàng.

19h30 – 21h30: Chạy chương trình văn nghệ và phát giấy chứng nhận tình nguyện, đồng thời

phát bánh trung thu cho các em thiếu nhi và thư cảm ơn đến các đơn vị đã giúp đỡ đội hình.

21h30 – 22h30: Bế mạc đêm hội và dọn dẹp.

22h30 trở đi: tự do nghỉ ngơi

Ngày 16/09/2018

6h00–7h30: Vệ sinh cá nhân và ăn sáng.

7h30–10h30: Triển khai phát quà cho những hộ gia đình khó khăn tại địa phương. Tiến hành

hoạt động theo mục 4 phần II.

10h30 – 11h30: Nghỉ ngơi và ăn trưa.

11h30 – 12h30: Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên xe.

12h30: Xuất phát trở về thành phố



STT Nội dung chi tiết
Đơn vị

tính

Số

lượng

Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)
Ghi chú

CÁC KHOẢN THU

1 Thu tiền từ chiến sĩ 50 290.000 14.500.000
Phục vụ công tác di 

chuyển và ăn uống

2
Vận động từ thầy 

cô trong khoa
3.000.000

3
Đêm nhạc gây quỹ 

tại địa phương 
36.000.000

Bán vé đêm nhạc + 

gian hàng trò chơi, 

ẩm thực.

4
Hoạt động gây qũy 

tại TP
10.000.000

Bán bánh nui

chiên, cơm cháy...

TỔNG THU 63.500.000

CÁC KHOẢN CHI

I. Di chuyển và ăn uống cho chiến sĩ 11.500.000

1 Thuê xe di chuyển 7.000.000

2
Chi phí ăn uống

cho chiến sĩ
4.500.000

II. Tổ chức các chương trình 60.240.000

1 Trao học bổng Xuất 20 1.000.000 20.000.000

Cho học sinh tại

trường THPT Phan

Văn Trị ( Danh

sách học sinh do 

trường đề cử).

2
Âm Thanh Sân

Khấu
1 6.500.000 6.500.000

3 Thẻ chiến sĩ Cái 70 2.700 190.000

4 Bánh trung thu Cái 250 10.000 2.500.000

5 Dây kẽm Cuộn 3 30.000 90.000

6 Dây nilong Cuộn 5 20.000 100.000

7 Cây tre Cây 3 100.000 300.000

8 Giấy Roki Tấm 12 15.000 180.000

9
Setup & trang trí 

gian hàng trò chơi
Gian 8 200.000 1.600.000

10

Trang trí & nguyên

liệu gian hàng ăn

uống

Gian 6 700.000 3.600.000

HOẠT ĐỘNG/ CUỘC THI: Chiến dịch tình nguyện sinh viên Kinh Tế chặng 2 – MHX 2018

QUY MÔ DỰ KIẾN: 45 - 50  chiến sĩ.

III BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ



Chú thích: phần ăn uống của chiến sĩ sẽ ăn từ chiều tối ngày 14/8 đến trưa chủ nhật

ngày 16/9. Ăn mỗi ngày ba buổi sáng; trưa; tối và tổng 6 buổi ăn cho 50 chiến sĩ . 

Phần ăn sẽ được người dân địa phương nấu hộ và lấ mỗi phần ăn với giá 15.000đ. 

11
Quà cho các hộ

nghèo
Phần 200 100.000 20.000.000 Gạo

12 Trang trí tổng quát 500.000

cờ màu, bóng đèn

led, dây kim

tuyến,…

13 Trang phục diễn 3.000.000

14 Bacdroud cái 1 500.000 500.000

15 Standee cái 1 300.000 180.000

16
Quà kỷ niệm cho 

UBND
Phần 2 500.000 1.000.000

TỔNG CHI PHÍ 60.240.000

PHÁT SINH (5%) 3.012.000 

TỔNG CỘNG CHI 63.252.000

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:

- TRƯỞNG BTC: Nguyễn Thùy Dung (Bí thư Đoàn Khoa Luật)

SĐT: 0976001988  Mail: dungnguyen@ueh.edu.vn
- PHÓ BTC: Ngô Thị Gia Linh (Phó bí thư Đoàn khoa Luật)

SĐT: 01678946419 Mail: linhngothigia@gmail.com

BCH Đoàn Khoa Luật rất mong sẽ nhận được sự hồi âm sớm từ Quý ân nhân

và Anh/ Chị cựu sinh viên trong thời gian sớm nhất.

Chúng em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của Quý ân nhân

và Anh/ chị cựu sinh viên .

Trân trọng kính chào!

mailto:dungnguyen@ueh.edu.vn
mailto:linhngothigia@gmail.com

