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      Triển khai hoạt động sinh hoạt hè năm 2020 

 

Thực hiện theo Kế hoạch số 242/KH-BCĐ.SHH ngày 15 tháng 6 năm 2020 

của Ban chỉ đạo sinh hoạt hè về tổ chức hoạt động sinh hoạt hè năm 2020.  

Nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo và tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi 

giải trí cho thanh thiếu nhi trong mùa hè, Sở Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức sinh 

hoạt hè năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU: 

- Tập hợp đông đảo thanh thiếu nhi tham gia sinh hoạt, góp phần tạo sân chơi 

lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho thanh thiếu nhi tại đơn vị và ở địa bàn dân cư 

trong dịp hè, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa… 

- Góp phần đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác 

chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em đi vào cuộc sống. 

- Giúp thanh thiếu nhi, học sinh rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, hoạt động 

dã ngoại, hình thành tính tự lập bằng việc kết hợp 3 môi trường giáo dục: Gia đình- 

Nhà trường – xã hội. 

- Các hoạt động hè phải được tổ chức theo phương châm hiệu quả, an toàn, tiết 

kiệm, phù hợp với sở thích, nguyện vọng và tâm lý của thiếu nhi. 

II. ĐỐI TƯỢNG - THỜI GIAN: 

1. Đối tượng: 

1.1 Đối tượng chăm lo: học sinh từ lớp 01 đến lớp 12, thiếu nhi tại đơn vị và ở 

địa bàn dân cư (từ 6 đến 16 tuổi). 

1.2. Tập thể, cá nhân tham gia công tác chăm lo: 

- Các đơn vị Y tế từ tỉnh đến cơ sở; phối hợp với nhà trường, gia đình và các 

tổ chức chính trị - xã hội. 

- Đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh. 

2. Chủ đề Sinh hoạt hè năm 2020 

“Hãy để trẻ em được thể hiện, tham gia bày tỏ chính kiến của mình”. 



3. Thời gian: Từ khi kết thúc năm học 2019-2020 đến ngày 15/8/2020. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, chăm lo sức khỏe: 

- Phối hợp với các tổ chức, các đơn vị trong tỉnh tổ chức hoạt động tuyên 

truyền, cổ động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ 

sức khỏe trẻ em; phòng, chống các bệnh dịch mùa hè, phòng chống cúm gia cầm, 

sốt xuất huyết, tay chân miệng... 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khỏe, 

thể chất, tinh thần, sức khỏe sinh sản vị thành niên; tuyên truyền về việc phân loại 

rác thải sinh hoạt; tuyên truyền về tiêm phòng ngừa phòng, chống dịch bệnh như: 

sởi, quai bị, thủy đậu... 

- Phối hợp với ban ngành đoàn thể tổ chức công tác vệ sinh môi trường diệt 

lăng quăng, bọ gậy và phun thuốc diệt muỗi lồng ghép vào hoạt động phòng chống 

dịch của địa phương tại khu vực có trường học và các điểm trường khi có tổ chức 

sự kiện trong dịp hè, chuẩn bị cho năm học mới. 

2. Tổ chức chăm sóc sức khỏe, thể chất, tinh thần cho thanh thiếu niên, 

nhi đồng: 

Phối hợp, vận động các nhà tại trợ, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh 

tổ chức các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung 

thu, tặng quà cho thiếu nhi, nhất là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, 

vùng xa, vùng biên giới, các mái ấm tình thương, Trung tâm bảo trợ xã hội… 

3. Tổ chức các hoạt động tình nguyện: 

Tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi nâng cao nhận thức về ý nghĩa của bảo 

vệ môi trường và tác hại của biến đổi khí hậu đối với sự phát triển của xã hội, 

hướng tới hành vi trong hoạt động bảo vệ tài nguyên môi trường, ứng phó với biến 

đổi khí hậu.  

Hướng dẫn thanh thiếu thi thực hiện các hành động cụ thể theo tinh thần “Tuổi 

nhỏ làm việc nhỏ” như: phụ giúp các công việc gia đình, giữ gìn vệ sinh học 

đường, nơi ở, đường làng, ngõ phố sạch đẹp, văn minh… 

IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế huyện, thị, thành 

phố: 

- Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh mùa hè, phòng chống dịch Cúm gia 

cầm, Cúm A (H5N1) ở người, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, bệnh Zika, 

phòng các bệnh tật khúc xạ, chăm sóc răng miệng, bệnh vẹo cột sống, tai nạn 

thương tích. 



- Phối hợp với các trường tại địa bàn hưởng ứng chiến dịch vệ sinh môi 

trường, ra quân diệt lăng quăng phòng bệnh sốt xuất huyết và khử trùng bàn ghế, 

mặt bằng bằng hóa chất phòng bệnh tay - chân- miệng. 

- Tư vấn, hướng dẫn dinh dưỡng cho trẻ em nhằm giảm suy dinh dưỡng nhẹ 

cân và đẩy mạnh giảm suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi; Giảm tỷ lệ thiếu 

vi chất dinh dưỡng ở những nhóm đối tượng nguy cơ cao (phụ nữ mang thai, phụ 

nữ tuổi sinh đẻ và trẻ em) góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực của người An 

Giang; Kiểm soát có hiệu quả tình trạng thừa cân – béo phì góp phần hạn chế các 

bệnh mạn tính không lây liên quan đến dinh dưỡng. 

Phối hợp Đoàn Thanh niên cơ sở Sở Y tế, Trung tâm Y tế huyện, thị, thành 

phố tuyên truyền giáo dục sức khỏe thể chất, sức khỏe sinh sản vị thành niên; 

phòng, chống tại nạn thương tích. 

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khỏe thể chất, phân loại rác thải sinh hoạt, 

cổ động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.  

2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: 

- Tổ chức tuyên truyền và kiểm tra An toàn vệ sinh thực phẩm phòng ngừa 

ngộ độc thực phẩm trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia 

năm 2020.  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm, đặc biệt là các cơ sở sản xuất thực phẩm ăn nhanh, cơ sở cung cấp suất ăn 

sẵn, bếp ăn tập thể, các cơ sở kinh doanh nước giải khát, kem, nước đá, cơ sở 

không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm trên thông tin đại chúng để kịp thời 

cảnh báo cho cộng đồng. 

3. Các bệnh viện/Trung tâm y tế huyện, thị, thành phố trong tỉnh: 

- Tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị, phân luồng khám bệnh, thu dung, cấp 

cứu, điều trị cho bệnh nhân, phòng chống lây nhiễm chéo, khống chế dịch bệnh đến 

mức thấp nhất, khống chế đến mức thấp nhất số tử vong do mắc bệnh truyền nhiễm 

trong mùa hè. 

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, phương tiện, vật tư, hóa chất cho công tác cấp cứu, 

điều trị bệnh nhân và đáp ứng các tình huống dịch bệnh. Kiện toàn các đội cơ động 

chống dịch, cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị tuyến dưới khi cần thiết. 

- Các đơn vị tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng: trẻ em 

nghèo, gia đình chính sách, phụ nữ, tập trung ở các xã khó khăn, vùng sâu theo số 

lượng như sau: 

+ Các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh: 500 người dân tại 01- 02 

huyện của tỉnh. 



+ Các Trung tâm y tế huyện/thị/ thành phố: 300 người dân tại huyện/thị/thành 

phố. (mỗi TTYT một đợt) 

+Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đúng quy định Thông tư số 

30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 của Bộ Y tế Quy định về khám chữa bệnh nhân 

đạo. 

+ Chủ động vận động kinh phí xã hội hóa, chọn địa điểm, thời gian thích hợp 

tổ chức Đoàn khám, chữa bệnh và vận động tuyên truyền đúng đối tượng đến 

khám, chữa bệnh nhân đạo để đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu được giao. 

- Bệnh viện Mắt-Tai Mũi Họng- Răng Hàm Mặt: 

 + Phối hợp chương trình Nha học đường tổ chức các đợt khám, tư vấn chăm 

sóc răng miệng miễn phí cho trẻ em tại trường học trong dịp hè. 

+ Tuyên truyền phòng chống các bệnh về mũi, họng, phát hiện sớm các bệnh 

về mắt ở trẻ em. 

4. Đoàn Thanh niên cơ sở Sở Y tế: 

- Tham mưu Cấp ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế tổ chức 01 hoặc 02 đợt  khám 

bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 300-500 người thuộc các đối tượng: 

trẻ em nghèo, gia đình chính sách, phụ nữ. 

- Khuyến khích vận động các đoàn viên trong chi đoàn, các mạnh thường quân 

trong và ngoài cơ quan hỗ trợ các tập, sách vỡ cho trẻ em nghèo, vượt khó. 

- Tổ chức cho học sinh tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh trong mùa hè: 

Sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy… 

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức buổi tư vấn sức khỏe 

sinh sản cho đối tượng là thiến niên vị thành niên. 

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:  

- Các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết các hoạt động hè và bắt đầu triển khai 

từ khi kết thúc năm học 2019-2020. 

- Chế độ thông tin báo cáo về tình hình sinh hoạt hè gửi về Phòng Nghiệp vụ 

Y, Sở Y tế, cụ thể như sau:  

+ Thời gian gửi Kế hoạch sinh hoạt hè năm 2020: trước ngày 01/7/2020. 

+ Báo cáo sau khi thực hiện: trước ngày 15/8/2020. 

V. KINH PHÍ: 

 Thực hiện trong dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị, huy động từ đóng 

góp của tổ chức, doanh nghiệp. 



 Trên đây là Kế hoạch tổ chức sinh hoạt hè năm 2020, đề nghị các đơn vị 

triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn báo cáo Sở Y tế 

(Phòng Nghiệp vụ Y, theo địa chỉ email: thhanh02@angiang.gov.vn) xin ý kiến chỉ 

đạo kịp thời./. 

 

 Nơi nhận: 
  - UBND tỉnh (để báo cáo);   

  - BCĐ sinh hoạt hè tỉnh; 

  - Đoàn cơ sở Sở Y tế; 

  - Trung Tâm KSBT; 

  - Chi cục ATVSTP; 

  - Trung tâm Y tế huyện/thị/thành phố; 

  - Các bệnh viện công lập trong tỉnh; 

  - Lưu: VT, NVY.   

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 
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