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KẾ HOẠCH
Tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi và chiến dịch Mùa hè xanh 2016
------------------------Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc tổ
chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 tại khu vực Hải Phòng; Căn cứ Kế hoạch số
255KH/TĐTN-TNTH ngày 01/6/2016 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng
về việc tổ chức Chiến dịch Tiếp sức Mùa thi năm 2016; Căn cứ Hướng dẫn
liên tịch số 91HD/TĐ-HSV ngày 01/6/2016 của Thành đoàn – Hội Sinh viên
Việt Nam thành phố Hải Phòng về việc tổ chức chiến dịch Mùa hè xanh năm 2016,
Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học
Hàng hải Việt Nam thống nhất xây dựng kế hoạch triển khai chương trình Tiếp sức
mùa thi và Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2016 như sau:
I. CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC MÙA THI NĂM 2016
1.1. Mục đích, yêu cầu
A. Mục đích
- Hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh tham dự kỳ thi
THPT Quốc gia năm 2016 tại khu vực Hải Phòng, góp phần đảm bảo kỳ thi diễn ra
một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh để đạt kết quả cao nhất.
- Tư vấn, hướng dẫn, cung cấp cho thí sinh và người nhà thí sinh (chủ yếu là
thí sinh đến từ các huyện ngoại thành, hải đảo của thành phố Hải Phòng) thông tin
về địa điểm thi, nơi ăn nghỉ, phương tiện di chuyển và lộ trình an toàn, thuận tiện
trong quá trình tham dự kỳ thi cũng như các thông tin, quy định, thủ tục của kỳ thi
THPT Quốc gia năm 2016.
- Thông qua hoạt động Tiếp sức mùa thi góp phần phát huy tình thần xung
kích tình nguyện của tuổi trẻ, giáo dục ý thức, trách nhiệm đối với cộng đồng cho
đoàn viên thanh niên sinh viên.
B. Yêu cầu
- 100% các Liên chi đoàn căn cứ kế hoạch của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh
viên trường xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và thành lập các đội hình sinh viên
tình nguyện tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2016.
- Đảm bảo chương trình diễn ra hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, có sự phối hợp
đồng bộ với các phòng ban chức năng của Nhà trường cũng như các đơn vị trong
và ngoài Nhà trường.
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1.2. Đối tượng tham gia chương trình
A. Lực lượng tham gia hỗ trợ
- Sinh viên tình nguyện tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” 2016 là
sinh viên chính quy đang học tập, công tác tại Trường có phẩm chất đạo đức tốt, có
đủ sức khỏe, nhiệt tình, thông thạo địa bàn thành phố, có tinh thần kỷ luật và tự
nguyện đăng ký tham gia, có phương tiện di chuyển.
- Các Liên chi đoàn căn cứ thực tế của đơn vị mình cho đoàn viên sinh viên
đăng ký và tổ chức phỏng vấn, tuyển chọn ra các tình nguyện viên đảm bảo các
yêu cầu đề ra.
B. Đối tượng được hỗ trợ
- Thí sinh và người nhà thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016,
trong đó tập trung vào các thí sinh đến từ khu vực các huyện ngoại thành và
hải đảo của thành phố Hải Phòng.
1.3. Nội dung, hình thức triển khai
A. Đón thí sinh và người nhà thí sinh tại các chốt điểm giao thông và địa
điểm thi
- Thành lập các đội hình sinh viên tình nguyện tham gia đón thí sinh và
người nhà thí sinh tại các chốt giao thông (bến xe, bến tàu, nhà ga) và tại các địa
điểm thi, phát tờ rơi hướng dẫn những điều cần biết cho thí sinh dự thi. Hỗ trợ, tư
vấn, hướng dẫn cho thí sinh và người nhà thí sinh về địa điểm thi, thủ tục đăng ký
dự thi, địa điểm ăn ở, giá cả, phương tiện đi lại và lộ trình di chuyển.
- Bố trí thường trực 05 - 10 sinh viên tình nguyện tại mỗi địa điểm (có danh
sách cụ thể các địa điểm kèm theo).
- Thời gian triển khai: Từ ngày 24 đến 30/6/2016 (sáng từ 07h30 đến 11h30,
chiều từ 14h đến 17h30. Riêng sáng 30/6 từ 6h30).
B. Tham gia hỗ trợ và giữ gìn an ninh trật tự tại các địa điểm thi
- Lực lượng sinh viên tình nguyện phối hợp cùng với lực lượng công an, bảo
vệ tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại các địa
điểm thi.
- Sinh viên tình nguyện chủ động hướng dẫn thí sinh vào địa điểm thi, giữ
gìn các tài sản không được phép mang vào phòng thi cho các thí sinh (nếu
cần thiết).
- Bố trí thường trực 10 sinh viên tình nguyện tại mỗi địa điểm (riêng những
vị trí có địa bàn phức tạp, Ban Chỉ đạo có thể yêu cầu bố trí thường trực 20 sinh
viên tình nguyện).
- Thời gian triển khai: Từ ngày 01 đến 04/7/2016 (sáng từ 5h45 đến 11h30,
chiều từ 13h00 đến 17h00)
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C. Hỗ trợ các suất ăn miễn phí, nước uống, quạt tay,... và các hỗ trợ
khác cho thí sinh và người nhà thí sinh
- Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường, các Liên chi đoàn khoa/viện và
các đội sinh viên tình nguyện tại làm nhiệm vụ các địa điểm có thể chủ động phối
hợp, liên hệ với các đơn vị trong và ngoài trường hỗ trợ các suất ăn miễn phí, nước
uống, quạt tay,... cho thí sinh và người nhà thí sinh.
- Hoạt động phát cơm miễn phí, nước uống, tờ rơi và các ấn phẩm (nếu có)
tại các địa điểm thi phải có kế hoạch đăng ký từ trước và phải được sự đồng ý của
thường trực Ban Chỉ đạo chương trình Tiếp sức mùa thi 2016 mới được phép thực
hiện. Trong quá trình thực hiện, phải có thông báo, phối hợp với bộ phận bảo vệ an
ninh tại địa điểm thi để đảm bảo an toàn và tránh gây ùn tắc giao thông.
- Thời gian triển khai: Từ ngày 01 đến 04/7/2016.
1.4. Trách nhiệm của các đối tượng tham gia
A. Nhiệm vụ của các đồng chí lãnh đạo các Liên chi đoàn, Liên chi Hội
Sinh viên trực thuộc, các đội trưởng, đội phó đội sinh viên tình nguyện tại các
địa điểm
Bí thư Liên chi đoàn và Liên chi hội trưởng Liên chi Hội Sinh viên thống
nhất cử ra 01 đội trưởng và 01 đội phó để phụ trách lực lượng sinh viên tình
nguyện tại mỗi địa điểm đơn vị mình được giao. Các đồng chí này chịu trách
nhiệm trước Nhà trường về các hoạt động của địa điểm mình phụ trách. Trong suốt
thời gian diễn ra Chương trình, vào 17h30 hằng ngày, các đơn vị thực hiện chế độ
báo cáo nhanh với Thường trực Ban Chỉ đạo chương trình Tiếp sức mùa thi năm
2016 về tình hình hoạt động của đơn vị mình tại Văn phòng Đoàn trường (Tầng 2 –
Nhà A9, khu Hiệu bộ).
B. Nhiệm vụ của sinh viên tình nguyện tham gia Chương trình
- Tham gia lễ ra quân, tập huấn trong các đội hình sinh viên tình nguyện của
Nhà trường (sinh viên không tham gia tập huấn thì không được tham gia các hoạt
động tình nguyện), chấp hành tốt quy định về thời gian, trang phục (áo xanh thanh
niên, quần sẫm màu, đeo thẻ SV) trong suốt quá trình làm việc. Có kỷ luật, nghiêm
túc tại nơi làm việc, quan hệ tốt với các thành viên trong đội và mọi người xung
quanh.
- Chủ động, sáng tạo, bình tĩnh và thực sự nhiệt tình để hướng dẫn cho thí
sinh và người nhà thí sinh nắm được các thông tin cần thiết và thực hiện tốt các
yêu cầu của Nhà trường đề ra. Kịp thời thông tin, báo cáo với đội trưởng, Liên chi
hội trưởng Liên chi Hội Sinh viên hoặc Thường trực Ban Chỉ đạo những vấn đề
phức tạp nảy sinh.
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1.5. Thời gian tổ chức tập huấn, Lễ ra quân và triển khai Chương trình
- Thời gian tập huấn: ½ ngày từ 8h00 ngày 23/6/2016 (dự kiến).
- Thời gian tổ chức Lễ ra quân: ½ ngày từ 07h00 ngày 24/6/2016 (dự kiến).
- Thời gian triển khai Chương trình: Từ ngày 24/6 đến ngày 04/7/2016.
1.6. Công tác chuẩn bị
- Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Nhà trường tập hợp danh sách sinh viên
tình nguyện được các đơn vị tuyển chọn , phân công các địa điểm cho từng đơn vị,
hỗ trợ một số lượng áo sinh viên tình nguyện cho các đơn vị, chuẩn bị Băng rôn
tuyên truyền, tờ rơi hướng dẫn, tổ chức tập huấn, Lễ ra quân, theo dõi và chỉ đạo
hoạt động chung, tổng kết Chương trình Tiếp sức mùa thi 2016.
- Liên chi đoàn, Liên chi Hội sinh viên các khoa/viện triển khai công tác
tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của chương trình Tiếp sức mùa thi 2016 đến toàn
thể đoàn viên thanh niên sinh viên của đơn vị mình, cho sinh viên đăng ký để
tuyển chọn ra các tình nguyện viên có năng lực, nghiêm túc và nhiệt tình trong
công việc, thành lập ra các đội hình tình nguyện, phân công nhiệm vụ, hỗ trợ kinh
phí và chỉ đạo toàn bộ các hoạt động tình nguyện tại địa điểm đơn vị mình được
phân công phụ trách.
- Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Tiếp sức mùa thi 2016 gồm các
đồng chí sau:
1. Đồng chí Nguyễn Vương Thịnh – Bí thư Đoàn trưởng
Trưởng ban
2. Đồng chí Lưu Ngọc Long – Chủ tịch Hội SV trường
Phó ban
3. Đồng chí Lê Hoàng Dương – Phó bí thư Đoàn trưởng
Ủy viên TT
4. Đồng chí Nguyễn Lê Mạnh Cường – Phó chủ tịch HSV trường
Ủy viên
5. Đồng chí Tô Nữ Trà My – Chuyên viên VP Đoàn trường
Thư ký
Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và
Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng về các nội dung của
Chương trình Tiếp sức mùa thi 2016.
Yêu cầu: Các Liên chi đoàn lập danh sách sinh viên tình nguyện của đơn vị
mình tham gia Chiến dịch Tiếp sức mùa thi 2016 và gửi về cho đ/c Tô Nữ Trà My
- Thư ký Ban Chỉ đạo qua email: tramytn@vimaru.edu.vn trước ngày 23/6/2016.
II. CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2016
1. Mục đích, yêu cầu
- Phát huy tình thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên sinh
viên Nhà trường, thiết thực triển khai một trong hai phong trào lớn của Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh là “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo
vệ Tổ quốc”.
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- Thiết thực đẩy mạnh chương trình “Thanh niên chung tay xây dựng nông
thôn mới” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Thành đoàn phát động,
góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương,
đặc biệt là những địa phương còn nhiều khó khăn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo.
- Tạo môi trường để đoàn viên thanh niên sinh viên rèn luyện, phấn đấu đạt
các tiêu chí của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
- Các hoạt động tổ chức cần sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, an toàn và phát
huy được trí tuệ của sinh viên, thu hút sự quan tâm của xã hội.
- Ban Thường vụ Đoàn trường khuyến khích các Liên chi đoàn, các Câu lạc
bộ trong toàn trường thành lập và cử đội sinh viên tình nguyện của đơn vị tham gia
Chiến dịch Mùa hè xanh 2016.
2. Nội dung
- Tổ chức các đội hình sinh viên tình nguyện (20 – 30 sinh viên/đội) về các
địa phương, phối hợp với Đoàn Thanh niên tại địa phương tổ chức các hoạt động
tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện
chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương.
- Lịch trình hoạt động cụ thể của các đội sinh viên tình nguyện và các nhiệm
vụ cần thực hiện sẽ được các huyện đoàn địa phương nơi đến xây dựng dựa trên
tinh thần chỉ đạo chung của Thành đoàn cũng như thực tế tại địa phương và giao
cho đoàn thanh niên các xã thống nhất triển khai thực hiện với các đội sinh viên
tình nguyện.
- Tùy theo thực tế từng địa phương, các hoạt động có thể bao gồm một hoặc
số nội dung sau:
+ Kiên cố hóa kênh mương, làm đường giao thông nông thôn.
+ Giữ gìn vệ sinh môi trường: dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, làm
sạch kênh mương.
+ Hỗ trợ cơ sở vật chất phát triển hệ thống các Nhà văn hóa thôn.
+ Tổ chức và tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện cùng với Đoàn viên
thanh niên tại địa phương.
+ Tổ chức hoạt động hè và dạy văn hóa hè cho thiếu nhi, sinh hoạt văn hóa,
văn nghệ giao lưu với đoàn viên thanh niên tại địa phương.
+ Giúp đỡ (sửa chữa điện, sửa nhà,...) và tặng quà hỗ trợ các gia đình chính
sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
+ Tổ chức các hoạt động hướng tới ngày Thương binh liệt sĩ 27/7: dọn dẹp
nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi các gia đình có
công với cách mạng,...
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3. Địa bàn triển khai Chiến dịch
Các xã khó khăn thuộc các huyện Kiến Thụy, Thủy Nguyên (Hải Phòng)
(theo phân công của Thành đoàn Hải Phòng) và các xã thuộc tỉnh Quảng Ninh
(theo đề nghị phối hợp của Tỉnh đoàn Quảng Ninh).
4. Triển khai thực hiện
- Thời gian dự kiến: Từ 10/7 đến ngày 19/7/2016.
- Các Liên chi đoàn, các Câu lạc bộ trong toàn trường tổ chức tuyên truyền
về mục đích, ý nghĩa của Chiến dịch Mùa hè xanh 2016, cho đoàn viên sinh viên
đăng ký và tổ chức phỏng vấn, tuyển chọn các sinh viên tình nguyện nhiệt tình, đủ
năng lực đạt các tiêu chuẩn đề ra.
- Các Liên chi đoàn, các Câu lạc bộ trong toàn trường đăng ký đội hình tình
nguyện tham gia (nếu có) với Thường trực Ban Chỉ đạo Chiến dịch Mùa hè xanh
2016 trước ngày 16/6/2016.
- Thành lập Ban Chỉ đạo Chiến dịch Mùa hè xanh 2016 gồm các đồng chí có
tên sau:
1. Đồng chí Nguyễn Vương Thịnh – Bí thư Đoàn trưởng
Trưởng ban
2. Đồng chí Lưu Ngọc Long – Chủ tịch Hội SV trường
Phó ban
3. Đồng chí Lê Hoàng Dương – Phó bí thư Đoàn trưởng
Ủy viên TT
4. Đồng chí Nguyễn Lê Mạnh Cường – Phó chủ tịch HSV trường
Ủy viên
5. Đồng chí Tô Nữ Trà My – Chuyên viên VP Đoàn trường
Thư ký
Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và
Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng về các nội dung của
Chiến dịch Mùa hè xanh 2016
Nhận được kế hoạch này, Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội
Sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam yêu cầu các Liên chi đoàn,
Liên chi Hội Sinh viên trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này
để Chương trình Tiếp sức mùa thi và Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2016 có thể
thành công tốt đẹp và thực sự có ý nghĩa.
Nơi nhận:
- Thành đoàn, Hội SVTP (để (b/c);
- Đảng ủy, BGH Nhà trường (để b/c);
- Các phòng ĐT, CTSV, QTTB, HCTH, Ban
BV (để p/h);
- Các Liên chi đoàn, Liên chi Hội (để t/h);
- Lưu VP Đoàn, VP Hội.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
Bí thư

Nguyễn Vương Thịnh
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THÀNH ĐOÀN HẢI PHÒNG
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

PHÂN CÔNG LỰC LƯỢNG SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN PHỤ TRÁCH TẠI
CÁC ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016
-----------------------(kèm theo kế hoạch số:
/ĐTN-KH ngày tháng 6 năm 2016)
 Tổng cộng: 25 điểm thi
TT

Tên trường

Số phòng

Số
TS/phòng

Tổng

Địa chỉ

Đơn vị phụ trách

01

Đại học Hàng hải C1 (T2-T5)

29

28

812

Số 2 Nguyễn Bình, Kênh Dương, LC, HP

02

Đại học Hàng hải C1 (T6-T9)

23

28

644

Số 2 Nguyễn Bình, Kênh Dương, LC, HP

Khoa Kinh tế

03

Đại học Hàng hải C2 (T2-T5)

19

30

570

Số 2 Nguyễn Bình, Kênh Dương, LC, HP

(Phụ trách cổng C và D –
khu Hiệu bộ)

04

Đại học Hàng hải C2 (T6-T9)

23

30

690

Số 2 Nguyễn Bình, Kênh Dương, LC, HP

05

Đại học Hàng hải (B1,2,3,4)

34

28

952

Số 338 Lạch Tray, P. Đằng Giang, NQ

06

Đại học Hàng hải (B5)

36

28

1,008

Số 338 Lạch Tray, P. Đằng Giang, NQ

07

ĐH Hàng hải (A4+A6)

33

28

924

Số 484 Lạch Tray, P. Đồng Quốc Bình, NQ

Viện Đào tạo quốc tế

08

ĐH Hàng hải (A2+A3)

23

28

644

Số 484 Lạch Tray, P. Đồng Quốc Bình, NQ

(Phụ trách cổng AMA và
cổng chính Hiệu bộ)

09

THPT Lê Quý Đôn

34

28

952

Số 150 Đường Cát Bi, Cát Bi, HA, HP

Khoa Điện – Điện tử

Khoa Hàng hải

7

TT

Tên trường

Số phòng

Số
TS/phòng

Tổng

Địa chỉ

Đơn vị phụ trách

10

THPT Marie Curie

18

28

504

Ngõ 115 Lạch Tray, Ngô Quyền, HP

CLB Hiến máu TN

11

Cao đẳng Hàng hải I

20

28

560

Số 498 Đà Nẵng, Quận Hải An, HP

Viện Cơ khí
Đại học Hải Phòng
(khoa Quản trị - Tài
chính cử lực lượng tăng
cường)

12

THPT chuyên Trần Phú

30

28

840

12 Trần Phú, Ngô Quyền, HP.

13

THPT Lê Hồng Phong

24

28

672

Số 04 Phạm Phú Thứ, Hồng Bàng, HP

Khoa Quản trị - Tài
chính

14

THCS Lê Lợi

30

28

840

423 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng

Viện Môi trường

15

CĐ công nghệ Viettronics

20

28

560

118 Đường Cát Bi, Hải An, Hải Phòng

Vimaru Confession
Đại học Hải Phòng

16

Trung tâm GDTX Hải Phòng

19

28

532

33 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, HP

(khoa Quản trị - Tài
chính cử lực lượng tăng
cường)

17

THPT Mạc Đĩnh Chi

31

28

868

Km3 Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, HP

Khoa Đóng tàu

18

Đại học Y Dược HP

37

30

1,110

72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, HP

Khoa Máy tàu biển

19

Đại học Dân lập HP (B+C)

27

28

756

36 Đường Dân lập, Dư Hàng Kênh, LC, HP

Đại học Dân lập Hải
Phòng

20

Đại học Dân lập HP (A+D)

23

28

644

36 Đường Dân lập, Dư Hàng Kênh, LC, HP

(khoa Máy tàu biển cử
lực lượng tăng cường)

8

TT
21

Tên trường
THPT Thái Phiên

Số phòng

Số
TS/phòng

Tổng

34

28

952

Địa chỉ
Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng

Đơn vị phụ trách
Khoa Công nghệ thông
tin
Đại học Hải Phòng

22

THPT Ngô Quyền

32

28

896

23

THPT Trần Nguyên Hãn

37

28

1,036

Số 2 Mê Linh, Lê Chân, Hải Phòng

(khoa Quản trị - Tài
chính cử lực lượng tăng
cường)

Ngõ 185 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, HP

Khoa Công trình
Đại học Hải Phòng

24

THCS Nguyễn Bá Ngọc

21

28

588

132 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng

(khoa Công trình cử lực
lượng tăng cường)

25

TTGDTX Hải An

19

28

532

70 Trung Hành 5, Đằng Lâm, Hải An

Khoa Ngoại ngữ

TỔNG SỐ:

696

19.806

phòng

thí sinh
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