
UBND TỈNH AN GIANG 

BCĐ SINH HOẠT HÈ 

 

Số: 469/KH-BCĐ.SHH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 31 tháng 5 năm 2022 

 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức hoạt động Sinh hoạt hè năm 2022 

 

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; Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh 

xây dựng kế hoạch tổ chức Sinh hoạt hè năm 2022, 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 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 thanh thiếu nhi; đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

II. ĐỐI TƯỢNG - THỜI GIAN 

1. Đối tượng 

1.1. Đối tượng được chăm lo: học sinh từ lớp 01 đến lớp 12 và thiếu nhi 

ở địa bàn dân cư (từ 6 - 16 tuổi). 

1.2. Tập thể, cá nhân tham gia công tác chăm lo: các cơ quan ban, 

ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; 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: “Tạo môi trường tốt nhất cho trẻ em được bảo 

vệ và phát triển toàn diện”. 

3. Thời gian: Từ khi kết thúc năm học 2021 - 2022 đến ngày 31/8/2022. 

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN 

1. Cấp tỉnh 

Chỉ tiêu Triển khai thực hiện 

1. Tổ chức ít nhất 80 hoạt động tập huấn trang bị 

cho trẻ em các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự 

bảo vệ mình, phòng chống bạo lực, xâm hại, 

phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em (trực 

tuyến hoặc trực tiếp). 

Tỉnh Đoàn 
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2. Xây dựng mới 15 điểm sinh hoạt, vui chơi cho 

thanh thiếu nhi địa bàn dân cư. Phát động đồng 

loạt triển khai Ngày cao điểm “Tình nguyện vì đàn 

em thân yêu” và Ngày cao điểm “Hoa Phượng đỏ” 

trong toàn tỉnh. 

Tỉnh Đoàn 

3. Xây dựng 02 phòng học cho trường ở địa bàn 

khó khăn. 
Tỉnh Đoàn 

4. Khảo sát số lượng thanh thiếu nhi chưa biết bơi 

trong toàn tỉnh; phổ cập bơi cho ít nhất 1.500 

thanh thiếu nhi. 

Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

5. Tổ chức ít nhất 02 hoạt động tuyên truyền cho 

công nhân lao động về phòng, chống xâm hại trẻ 

em tại các khu công nghiệp.  

Liên đoàn Lao động tỉnh 

6. Tổ chức ít nhất 05 hoạt động tuyên truyền, tầm 

soát các bệnh hậu Covid-19. 
Sở Y tế 

7. Tổ chức tuyên truyền Luật Trẻ em, nâng cao kỹ 

năng phòng, chống xâm hại 3.000 trẻ em (trực tiếp 

hoặc trực tuyến).  

Sở Tư pháp 

8. Vận động 250 suất quà, tặng cho thiếu nhi có 

hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá tối thiểu là 

200.000 đồng. 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh (100 

phần); Liên đoàn Lao 

động (100 phần); Hội Liên 

hiệp Phụ nữ (50 phần) 

9. Tổ chức Trại hè cho 100 trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt với chủ đề “Trẻ em với các vấn đề lao 

động sớm, xâm hại, bạo lực trẻ em”. 

Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội 

10. Thực hiện Công trình “Biển báo nguy hiểm và 

phao cứu sinh tái chế góp phần phòng, chống tai 

nạn đuối nước” tại 04 huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, 

An Phú và Phú Tân. 

Tỉnh Đoàn, Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội 

11. Vận động 100% trẻ em trong độ tuổi đến 

trường. 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

12. Tổ chức Hội nghị biểu dương trẻ em khuyết 

tật. 

Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội; Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

2. Cấp huyện 

- Mỗi huyện, thị, thành phố tổ chức ít nhất 02 hoạt động tập huấn kỹ năng 

sống; kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho trẻ em. 

- Mỗi huyện, thị, thành phố xây dựng mới 01 điểm vui chơi cho thiếu nhi. 

- Mỗi huyện, thị, thành phố phổ cập bơi an toàn cho ít nhất 300 trẻ em. 
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- Mỗi huyện, thị, thành phố hỗ trợ ít nhất 200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 

thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi 

1.1. Cụ thể hóa triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 

11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Chương trình Tăng 

cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng 

cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” và Quyết 

định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê 

duyệt Chương trình Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa 

cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 

2030”. 

1.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng của trẻ 

em, gia đình, cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em. Có các biện pháp phòng 

ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả; nhất là phòng, chống 

xâm hại tình dục và bạo lực trẻ em trong gia đình. 

1.3. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục lòng yêu nước, bồi 

dưỡng, vun đắp tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với chủ quyền Tổ 

quốc, biên giới, biển đảo bằng các hoạt động cụ thể như: hành trình đến địa chỉ 

đỏ, hành trình đến bảo tàng, du khảo về nguồn; gặp gỡ nhân chứng lịch sử, Mẹ 

Việt Nam anh hùng với quy mô và thời gian phù hợp. 

1.4. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục ý thức đạo đức, ý thức chấp hành 

pháp luật, văn hóa ứng xử học đường cho thanh thiếu nhi; tuyên truyền về phòng 

chống suy dinh dưỡng, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, phòng tránh đuối 

nước và tai nạn thương tích, kiến thức tự bảo vệ và chăm sóc cá nhân, phòng 

chống bạo lực học đường. 

2. Các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, trang bị kiến thức cho 

thanh thiếu nhi 

2.1. Cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp 

theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 398/CĐ-TTg 

ngày 02/5/2022; Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về “Phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em 

giai đoạn 2021 - 2030”; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc “Tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em 

và bảo vệ trẻ em”. 

2.2. Hướng dẫn các nội dung về kỹ năng phòng, chống đuối nước; triển 

khai các hoạt động dạy bơi an toàn cho trẻ em. Tăng cường kiểm tra, rà soát, 

cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực có nguy cơ cao dẫn đến đuối nước 

cho trẻ em. Tuyên truyền, hướng dẫn cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em phối 

hợp trong công tác quản lý, hướng dẫn các em kiến thức, kỹ năng trong phòng, 

tránh đuối nước. 

2.3. Tổ chức các hoạt động hướng dẫn thanh thiếu nhi các kiến thức, kỹ 

năng sống, kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông, kỹ năng thoát hiểm, kỹ 
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năng an toàn trên mạng, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ 

em. 

2.4. Nhân rộng các mô hình giáo dục kỹ năng thực hành xã hội có hiệu 

quả như: lớp “Học làm người có ích”, “Một ngày làm chiến sĩ”, “Học làm nông 

dân”, , “Học từ thiên nhiên”, hoạt động dã ngoại... với quy mô và thời điểm tổ 

chức thích hợp, đảm bảo các nguyên tắc an toàn phòng, chống dịch bệnh. 

2.5. Triển khai hoạt động hướng nghiệp, phân luồng học sinh, tư vấn mùa 

thi; hoạt động ôn tập văn hóa hè, bồi dưỡng kiến thức học sinh có học lực yếu, 

có nguy cơ bỏ học. 

2.6. Tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền, vận động thanh thiếu nhi ra lớp, góp 

phần ổn định và duy trì sĩ số lớp học, góp sức cùng toàn xã hội trong việc ngăn 

chặn học sinh trong độ tuổi phải bỏ học. 

3. Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất cho thanh thiếu nhi 

3.1. Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi 

có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền, tư vấn dinh dưỡng, tặng nhu yếu phẩm cho 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... 

3.2. Phối hợp, vận động các nhà tài trợ, các tổ chức và cá nhân trong và 

ngoài tỉnh tổ chức các hoạt động chăm lo, tặng quà cho thiếu nhi nhân Tháng 

hành động vì trẻ em, khai giảng năm học mới, Tết Trung thu... Vận động các 

nguồn lực xã hội giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến 

trường như: trao học bổng, tặng học phẩm. 

3.3. Tổ chức tốt công tác Tiếp sức mùa thi, hỗ trợ cho phụ huynh và thí 

sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022... 

3.4. Phát động đồng loạt triển khai Ngày cao điểm “Tình nguyện vì đàn 

em thân yêu” với các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ thiếu nhi; xây dựng các công 

trình, phần việc “Vì đàn em thân yêu” và các hoạt động vui chơi, trải nghiệm 

sáng tạo cho thiếu nhi... 

4. Các hoạt động rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho 

thanh thiếu nhi 

4.1. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 

11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Quy hoạch tổng thể 

phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định 

hướng đến năm 2030”. 

4.2. Tiếp tục vận động nguồn lực xây dựng mới các điểm sinh hoạt, vui 

chơi cho thanh thiếu nhi tại địa phương. Thường xuyên duy trì, nâng cấp các 

điểm vui chơi đã xây dựng. 

4.3. Trang bị các kiến thức, kỹ năng đọc, xây dựng các không gian đọc 

sách tương tác và sinh hoạt Đội cho thiếu nhi; trang bị các tủ sách về kỹ năng 

phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi trong trường học. 
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4.4. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tổ 

chức các hội thi của Đội TNTP Hồ Chí Minh trong dịp hè; tổ chức hoạt động 

“Trại hè thiếu nhi”, ưu tiên thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

4.5. Phát huy quyền tham gia của trẻ em vào những vấn đề liên quan đến 

trẻ em; tổ chức diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói”, sinh hoạt câu lạc bộ “Quyền 

trẻ em”; tổ chức diễn đàn gặp gỡ, trao đổi giữa các cấp chính quyền với thiếu 

nhi; để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất thiết thực của 

các em. 

4.6. Khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị các kiến thức về 

ngoại ngữ, tin học; định hướng cho các em tiếp cận sử dụng Internet phục vụ 

nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh thông qua các kênh thông tin, mạng xã hội; 

hướng các em tiếp cận và tham gia các trò chơi trực tuyến mang tính giáo dục 

lành mạnh vừa chơi vừa ôn tập kiến thức, bổ sung cho học tập. 

5. Hướng dẫn thanh thiếu nhi tham gia hoạt động vì cộng đồng 

5.1. Hướng dẫn thiếu nhi 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 sạch đẹp, văn minh; có ý thức phòng chống dịch bệnh; trồng, 

chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thu nhặt, vứt rác đúng nơi quy định; tham gia tu sửa, 

bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, các danh lam thắng cảnh, nghĩa 

trang liệt sĩ, nhà bia ghi danh tại địa phương, giúp đỡ gia đình chính sách, gia 

đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng… 

5.2. Vận động thanh thiếu nhi tham gia, hưởng ứng các hoạt động bảo vệ 

môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng; hoạt động 

“Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa”; Chiến dịch tình nguyện “Hoa 

Phượng đỏ” và Ngày cao điểm “Hoa Phượng đỏ”. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị là thành viên BCĐ cấp tỉnh 

Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án triển khai thực hiện các 

chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này. Báo cáo kết quả triển 

khai, có phân tích, so sánh, đối chiếu với các năm trước đối với các chỉ tiêu 

được phân công thực hiện. 

Từng thành viên BCĐ cấp tỉnh được phân công phụ trách huyện, thị, 

thành phố, thường xuyên theo dõi nắm tình hình và định hướng cơ sở thực hiện 

nhiệm vụ Sinh hoạt hè; kịp thời báo cáo về Thường trực BCĐ cấp tỉnh những 

vấn đề phát sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm làm việc cùng Sở Tài 

chính trong việc cấp kinh phí tổ chức sinh hoạt hè năm 2022 cho các đơn vị trực 

thuộc. 

2. Thành lập Ban Chỉ đạo Sinh hoạt hè các cấp 

Ban Chỉ đạo (BCĐ) Sinh hoạt hè cấp nào do UBND cấp đó ra quyết định 

thành lập với cơ cấu thành phần ở mỗi cấp như sau: 01 đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND là Trưởng BCĐ; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là Phó Trưởng ban Thường 

trực; ngành Giáo dục & Đào tạo, ngành Lao động - Thương binh & Xã hội là 
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Phó Trưởng ban; cùng các Thành viên à Trưởng hoặc Phó các sở, ban, ngành, 

đoàn thể: Tài chính, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao, Truyền thanh, Truyền hình, 

Báo chí, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ... Căn cứ 

tình hình thực tế ở mỗi địa phương, thành viên BCĐ có thể thay đổi nhằm đảm 

bảo thực hiện tốt kế hoạch đề ra. 

3. UBND huyện, thị, thành phố 

Thành lập BCĐ Sinh hoạt hè, xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức 

hoạt động hè cho thanh thiếu nhi trên địa bàn, bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ nêu 

trong kế hoạch này. Báo cáo kết quả triển khai, có phân tích, so sánh, đối chiếu 

với các năm trước đối với các chỉ tiêu được phân công thực hiện. 

Xây dựng phương án phân công các ngành thành viên phụ trách định 

hướng hoạt động hè tại xã, phường, thị trấn; kịp thời báo cáo những vấn đề phát 

sinh về BCĐ Sinh hoạt hè cấp tỉnh. 

Triển khai thực hiện các hoạt động Sinh hoạt hè phù hợp với tình hình 

thực tế tại địa phương, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức 

Lễ ra quân Sinh hoạt hè cấp huyện. 

Thực hiện việc cấp phát và sử dụng nguồn kinh phí Sinh hoạt hè theo định 

mức và tỷ lệ phân bổ cho các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn đã được 

UBND tỉnh phê duyệt. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức xã hội 

Chỉ đạo hệ thống ngành dọc phối hợp với tổ chức Đoàn cùng cấp tổ chức 

các hoạt động vui chơi, chăm lo, giáo dục thanh thiếu nhi trong dịp hè; nâng cao 

nhận thức của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục 

trẻ em; không để con em đi lang thang kiếm sống, lao động trong điều kiện độc 

hại, nguy hiểm. 

Thực hiện việc cấp phát và sử dụng nguồn kinh phí Sinh hoạt hè theo định 

mức và tỷ lệ phân bổ cho các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn đã được 

UBND tỉnh phê duyệt. 

5. Chế độ thông tin báo cáo 

Công tác thông tin báo cáo về tình hình Sinh hoạt hè, cụ thể như sau:  

- Kế hoạch Sinh hoạt hè gửi chậm nhất ngày 10/6/2022.  

- Báo cáo tổng kết và hồ sơ khen thưởng (nếu có) gửi chậm nhất ngày 

10/9/2022.  

Các văn bản gửi về Thường trực BCĐ Sinh hoạt hè cấp tỉnh (qua Ban 

Thanh Thiếu nhi Trường học - BCH Đoàn Thanh niên tỉnh; địa chỉ: số 24 Tôn 

Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; email: 

banttnth.tdag@gmail.com). 

mailto:banttnth.tinhdoan@angiang.gov.vn
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6. Kinh phí hoạt động hè 

Thực hiện đúng định mức chi 10.000đ/học sinh và thống nhất theo tỷ lệ 

phân bổ ở từng cấp, cụ thể như sau:  

- 40% dành cho trường học (đầy đủ 3 cấp: TH, THCS, THPT kể cả lớp 

12) để tổ chức các hoạt động hè phục vụ thiếu nhi tại trường;  

- 40% dành cho phường, xã, thị trấn để tổ chức các hoạt động hè phục vụ 

thiếu nhi ở địa bàn dân cư;  

- 17% dành cho BCĐ Sinh hoạt hè cấp huyện, thị, thành phố để tổ chức 

các hoạt động Sinh hoạt hè cấp huyện;  

- 3% dành cho BCĐ Sinh hoạt hè cấp tỉnh để phục vụ công tác kiểm tra, 

giám sát, tổ chức hội nghị tổng kết, hội nghị triển khai Sinh hoạt hè hằng năm.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hoạt động Sinh hoạt hè năm 2022 của 

UBND tỉnh An Giang./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Thanh niên Trường học, Ban Đoàn kết  

tập hợp thanh niên TW Đoàn; 

- Hội đồng Đội Trung ương; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban 

MTTQ tỉnh; 

- Thành viên BCĐ Sinh hoạt hè tỉnh; 

- BCĐ Sinh hoạt hè huyện, thị, thành phố; 

- CVP, PCVP Mã Lan Xuân; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Phòng: KGVX, TH; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO  

TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Lê Văn Phước 
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