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THÔNG BÁO
V/v Tuyển chọn chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh năm 2015
Nhằm đảm bảo công tác tổ chức thực hiện Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm
2015 được đảm bảo đúng kế hoạch đã đề ra. Ban thường vụ Đoàn trường thực hiện tuyển
chọn chiến sĩ cụ thể như sau:
I. THỜI GIAN – SỐ LƯỢNG CHIẾN SĨ - NỘI DUNG CÔNG VIỆC:
a. Đội hình chuyên: thực hiện từ 15/06 – 16/08/2015
- Đội công tác xã hội trong bệnh viện – Happier: thực hiện tại bệnh viên Nhi đồng 1
(đã có sẵn đội hình).
- Đội hình tình nguyện xây dựng công trình – OUCivil: tại cơ sở Long Bình và theo
yêu cầu các địa phương có đội hình của trường đóng quân (đã có sẵn đội hình).
- Đội tuyên truyền và phổ biến Pháp luật: Theo yêu cầu của các địa phương có đội hình
của trường đóng quân (đã có sẵn đội hình).
- Đội hướng dẫn khách du lịch nước ngoài- FCT: thực hiện tại Quận 1, cần tuyển 30
chiến sĩ.
- Đội truyền thông: thực hiện tại tất cả các mặt trận, (đã có sẵn đội hình).
- Đội hình kỹ năng thực hành xã hội, cần tuyển 30 chiến sĩ.: thực hiện theo yêu cầu
của các địa phương.
b. Các đội hình thường trực và bán thường trực: thực hiện từ 15/6 – 16/8/2015
- Đội hình thường trực và bán thường trực thực hiện tại địa bàn Tp. Hồ Chí Minh gồm:
Quận 3, Quận Phú Nhuận, Huyện Nhà Bè, mỗi địa bàn cần tuyển 40 chiến sĩ.
II. Các tiêu chuẩn tuyển chọn, quy trình, quyền lợi và trách nhiệm:
a. Các tiêu chuẩn tuyển chọn:
- Tiêu chí chung: Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh 2015 phải đảm bảo là Đoàn viên,
thanh niên, sinh viên Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh. Các chiến sĩ phải có tinh thần
yêu nước, thương người và tinh thần tình nguyện trong sáng không vụ lợi vì cá nhân. Có khả

năng giao tiếp tốt đặc biệt là khả năng tiếp nhận, phân tích thông tin, biết lắng nghe và truyền
đạt rõ ràng. Có tinh thần ham học hỏi, sẵn sàng chấp nhận và biết điều chỉnh bản thân vì tập
thể. Có tinh thần kỷ luật cao, tuyệt đối trung thành với mệnh lệnh chỉ huy.
- Tiêu chí ưu tiên (Các tiêu chí này không phải là các tiêu chí bắt buộc phải có): Có
sức khỏe tốt; Có hiểu biết cơ bản về môi trường; Có một số kỹ năng nền tảng về sơ cấp cứu;
Hiểu Luật giao thông đường bộ; Có bằng lái xe 2 bánh; Biết và sử dụng thành thạo tin học
văn phòng; Có thể kèm học tiếng Anh từ lớp 06 trở lên; Yêu thích đọc sách và có khả năng
tóm lược sách; Có tinh thần yêu thương trẻ em;
- Trường hợp đặc biệt do Ban thường vụ Đoàn trường và Ban thư ký Hội sinh viên
trường thống nhất quyết định.
b. Quy trình tuyển chọn và công nhận:
- Bước 1: Đoàn viên, Sinh viên, Thanh niên trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh (sau
đây gọi tắt là ứng viên) đọc kỹ thông báo về việc tổ chức Chiến dịch tình nguyện Mùa Hè
Xanh 2015 và các tiêu chí tuyển chọn trên trang www.ou.edu.vn/dtn.
- Bước 2: Ứng viên thực hiện đăng ký trực tuyến buổi sẽ tham gia phỏng vấn (các buổi
sáng và chiều ngày 10/6 và 11/6) trên trang www.ou.edu.vn/dtn từ ngày ra thông báo đến hết
ngày 09/06/2015. Đăng ký thành công khi ứng viên nhận được thông tin gửi về mail cá
nhân gồm số thứ tự phỏng vấn trong buổi đã đăng ký, buổi và ngày phỏng vấn.
- Bước 3: Ứng viên hoàn tất phiếu tự nguyện đăng ký chiến dịch Mùa hè xanh, dán 1
tấm ảnh 2x3 và mang theo khi đi phỏng vấn.
- Bước 4: Vào các buổi ngày 10, 11/06/2015 theo đúng lịch đã đăng ký trước, các ứng
viên tham dự phỏng vấn để được tuyển chọn vào đúng đội hình theo tiêu chí của từng đội
hình. Khi tham gia buổi phỏng vấn, ứng việc trải qua 2 phần, bao gồm:
+ Thực hiện bài test về kiến thức xã hội với thời gian 15 phút.
+ Tham gia phỏng vấn trực tiếp
- Bước 5: Ngày 15/6/2015, các ứng viên vào trang www.ou.edu.vn/dtn xem danh sách
trúng tuyển vòng 01, danh sách các đội hình dự kiến và thời gian phân bổ tập huấn chiến sĩ
Mùa hè xanh 2015. Điều kiện trúng tuyển vòng 01:
+ Ứng viên đạt 50% điểm bài test về kiến thức xã hội
+ Đạt 50% điểm khi trực tiếp tham gia phỏng vấn, do phỏng vấn viên chấm.

- Bước 6: Vòng 2: Ứng viên trúng tuyển vòng 01 phải tham dự đầy đủ các buổi tập
huấn và các buổi họp đội, các buổi rèn luyện thể lực cũng như các kỹ năng riêng của từng đội
hình từ ngày 16/6/2015 – 29/6/2015.
- Bước 7: Ngày 30/06/2015 các ứng viên vào trang www.ou.edu.vn/dtn xem danh sách
công nhận chiến sĩ Mùa xanh năm 2015 và danh sách chính thức các đội hình.
c. Quyền lợi của các Chiến sĩ Mùa hè xanh năm 2015:
- 1/ Được cấp thẻ làm việc, áo, nón và các trang bị khác của Ban chỉ huy.
- 2/ Được hỗ trợ bảo hiểm trong suốt quá trình tham gia hoạt động của chiến dịch.
- 3/ Được tham gia các khóa tập huấn kỹ năng do Ban chỉ huy tổ chức.
- 5/ Được đề xuất các chế độ khen thưởng theo quy định của Ban chỉ huy chiến dịch.
- 6/ Được hưởng các chế độ hỗ trợ khác từ phía Ban chỉ huy chiến dịch.
d. Trách nhiệm của các Chiến sĩ Mùa hè xanh năm 2015:
-1/ Tuyệt đối tuân thủ theo mệnh lệnh chỉ huy và nội quy của chiến dịch.
-2/ Thực hiện tác phong nghiêm túc, đúng giờ, gương mẫu, trách nhiệm.
III. Thời gian và địa điểm:
-

Thời gian nhận đăng ký tham gia phỏng vấn trực tuyến từ ngày ra thông báo đến
hết ngày 09/6/2015.

-

Địa điểm phỏng vấn: Phòng 411 và 412, 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3.

-

Số thứ tự và thời gian phỏng vấn được gửi qua email cá nhân của các ứng viên khi
hoàn thành phần đăng ký trực tuyến để phỏng vấn.

-

Thời gian phỏng vấn: Ngày 10 và 11 tháng 06 năm 2015.

Nơi nhận:
- BTV Đoàn trường;
- BTK Hội sinh viên trường;
- Phòng Công tác sinh viên (thông tin);
- Các cơ sở Đoàn – Hội;
- BCH Chiến dịch;
- Lưu: VP.
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