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HƯỚNG DẪN
Tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư năm 2022
-------------------Căn cứ Kế hoạch số 119/KH-BCĐ ngày 29/4/2022 của BCĐ hoạt động hè
huyện Bạch Thông về việc tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2022; nhằm
tăng cường các hoạt động chăm sóc và giáo dục thiếu nhi trong dịp hè, Ban
Thường vụ Huyện đoàn ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi
trên địa bàn dân cư năm 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh niên
trong công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng tổ
chức Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh.
2. Đa dạng hoá các hoạt động đảm bảo thiết thực, an toàn và phù hợp với
thiếu nhi; tạo môi trường để thiếu nhi thi đua sôi nổi tham gia các hoạt động.
3.Tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn Thanh niên với các ban, ngành, đoàn
thể trong việc chỉ đạo tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư.
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
1. Tháng 5: Chương trình “Măng non đất nước”
1.1. Mục tiêu: Nhận bàn giao học sinh về hè, chuẩn bị các điều kiện cần
thiết cho việc tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư.
1.2. Biện pháp
- Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo hoạt động hè, xây dựng kế hoạch hoạt
động hè theo tuần, tháng, từng chương trình.
- Phối hợp có hiệu quả công tác bàn giao, tiếp nhận học sinh về tham gia
sinh hoạt hè tại địa phương theo phiếu sinh hoạt hè.
- Tổ chức liên hoan, gặp mặt học trò giỏi hiếu thảo, biểu dương cán bộ Đội,
đội viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và công tác Đội.
- Khảo sát nhu cầu, ý kiến nguyện vọng của thiếu nhi trên địa bàn dân cư,
đội ngũ cộng tác viên, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động, tổ chức tập huấn hoạt
động hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư cho đội ngũ cán bộ phụ trách.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Măng non hội nhập"- lớp học tiếng Anh
trực tuyến qua zoom.

- Chuẩn bị các điều kiện cho Lễ khai mạc hoạt động hè “Ngày hội thiếu nhi Bạch
Thông” - Phát động Tháng hành động Vì trẻ em” nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6.
2. Tháng 6: Chương trình “Vui, khoẻ, an toàn, rèn luyện kỹ năng”
2.1. Mục tiêu: Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục tinh thần tương thân
tương ái cho thiếu nhi; tổ chức các hoạt động tình nguyện, chăm sóc, giúp đỡ trẻ
em có hoàn cảnh khó khăn.
2.2. Biện pháp
- Các cơ sở Đoàn phối hợp tổ chức Tết Thiếu nhi 1/6, “Ngày hội Thiếu nhi”
bằng các hình thức như: thăm hỏi, tặng quà, giao lưu văn nghệ, trò chơi... kết
hợp với khai mạc hè, thành lập các liên đội, chi đội trên địa bàn dân cư.
- Phối hợp tổ chức tốt “Tháng hành động vì trẻ em”.
- Tổ chức cuộc thi Video clip thiếu nhi giới thiệu quảng bá du lịch huyện
Bạch Thông năm 2022.
- Tổ chức sinh hoạt hè trực tuyến tương tác qua livestream, chương trình
phát thanh trực tuyến lồng ghép các nội dung trong sinh hoạt hè.
- Tăng cường tuyên truyền, mở cửa thư viện, phòng sách đón thanh thiếu
nhi đến tham quan, đọc, mượn sách miễn phí trong dịp hè.
- Vận động nguồn lực xã hội xây dựng các công trình cho thiếu nhi, điểm,
sân chơi cho thiếu nhi, xây dựng lớp học tại các điểm trường, nhà bán trú.
- Tổ chức các hoạt động giúp đỡ thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, thiếu nhi có
hoàn cảnh khó khăn, như: Tặng tủ sách học đường, thiết bị dạy học, sách báo, đồ
dùng học tập, quần áo, các suất học bổng, nhận đỡ đầu các học sinh nghèo...
- Tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng chống biến đổi khí
hậu nhân Ngày môi trường thế giới 05/6; tổ chức cho thiếu nhi tham gia các hoạt
động quét dọn đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề phương pháp, kỹ năng xử lý các tình huống
tai nạn thương tích, đuối nước, phòng chống xâm hại trẻ em...
- Tiếp tục tuyên truyền về các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19,
dịch bệnh trong mùa hè.
- BCĐ HĐH cấp huyện tổ chức kiểm tra hoạt động hè tại một số điểm sinh
hoạt hè, thăm các mô hình sáng tạo, cách làm hay tại cơ sở, đánh giá kết quả các
hoạt động hè tại địa phương.
3. Tháng 7: Chương trình “Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh”
3.1. Mục tiêu: Giáo dục truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước
nhớ nguồn”; bồi dưỡng, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong
thiếu nhi.

3.2. Biện pháp
- Tổ chức diễn đàn trẻ em các cấp, diễn đàn trẻ em cấp huyện năm 2022.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Những bông hoa làm nghìn việc tốt".
- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề kỹ năng mềm, kỹ năng thuyết trình, hoạt
động nhóm, hoạt động ngoại khóa cho thiếu nhi, triển khai các mô hình sáng tạo
tại đơn vị.
- Đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân ngày 27/7, như: Thăm
hỏi, tặng quà, chăm sóc và giúp đỡ gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ, cựu
thanh niên xung phong, mẹ Việt Nam anh hùng; tu sửa, dọn dẹp, chăm sóc nghĩa
trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, khu di tích; tham gia Lễ “Thắp nến tri ân” tại các
nghĩa trang, đài tưởng niệm.
- Hướng dẫn thiếu nhi thực hiện phong trào “Việc tốt ở nhà” như: Quét
nhà, rửa bát, tưới cây; giúp đỡ các em nhỏ; kính trọng, lễ phép với người lớn,
giúp đỡ người già yếu, tàn tật; biết quan tâm, chia sẻ khó khăn với bạn bè; chăm
chỉ học tập, rèn luyện thân thể; giáo dục ý thức tiết kiệm, không lãng phí …
- Triển khai thực hiện cuộc vận động “thiếu nhi Bạch thông chung tay xây
dựng nông thôn mới” và phong trào “Măng non làm nghìn việc tốt” tổ chức duy
trì các tuyến “đường hoa thiếu nhi”, thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải,
trồng cây phân tán, hàng rào xanh...chăm sóc, giúp đỡ ít nhất 01 gia đình thuộc
diện chính sách, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện nếp sống “3 sạch”
(ăn sạch, uống sạch, ở sạch).
- Tổ chức Cuộc vận động “Khăn hồng tình nguyện” cho giáo viên phụ trách
Đội và anh chị phụ trách thiếu nhi tham gia đảm nhận công trình, phần việc vì đàn
em; giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi vượt khó học tốt.
- Tổ chức triển khai Trại hè “Ngày hè yêu thương” cho thiếu nhi.
4. Tháng 8: Chương trình “Vui bước đến trường”
4.1. Mục tiêu: Giáo dục cho thiếu nhi về truyền thống cách mạng của dân
tộc, của quê hương; tổ chức các hoạt động vui chơi bổ ích, ôn luyện văn hoá
chuẩn bị kiến thức bước vào năm học mới.
4.2. Biện pháp
- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống hướng tới kỷ niệm ngày Cách
mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, trại hè. Tổ
chức các hoạt động “Hành trình về các địa chỉ đỏ”, các hoạt động vui chơi kết hợp
với ôn luyện văn hoá bằng các hình thức như: Diễn đàn tuổi thơ, hái hoa dân chủ,
tham quan du lịch, văn nghệ, TDTT, củng cố kiến thức, tổ chức hoạt động sinh hoạt
chuyên đề học tập.

- Phối hợp chuẩn bị các điều kiện tổ chức “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Thường vụ Huyện đoàn
- Tham mưu thành lập BCĐ hè cấp huyện, phối hợp với các ngành thành
viên Ban Chỉ đạo hè để triển khai, chỉ đạo các nội dung hoạt động hè năm 2022.
- Tổ chức hội nghị tập huấn hoạt động hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư
cho cán bộ phụ trách thiếu nhi cơ sở.
- Tổ chức Lễ khai mạc hoạt động hè, “Ngày hội thiếu nhi Bạch Thông” - Phát
động “Tháng hành động Vì trẻ em” nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6.
- Hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở tổ chức hoạt động hè, phối hợp tổ chức các
hoạt động lớn cho thiếu nhi trong hè.
- Tổ chức cuộc thi Video clip thiếu nhi giới thiệu quảng bá du lịch huyện
Bạch Thông năm 2022.
- Tổ chức Trại hè “Ngày hè yêu thương” cho thiếu nhi.
- Tổ chức kiểm tra, dự sinh hoạt hè tại 1 số điểm, tặng hỏi tặng quà cho
thiếu nhi tại các xã, thị trấn.
- Chỉ đạo cơ sở khảo sát nhu cầu ôn luyện văn hoá trong hè, phân nhóm đối
tượng, lựa chọn địa điểm tổ chức ôn luyện; chuẩn bị đón lực lượng thanh niên,
HSSV tình nguyện về địa phương hoạt động, phối hợp tốt với lực lượng này để
vừa hướng dẫn ôn luyện văn hoá, vừa tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi.
- Kết nối ngồn lực xây dựng các điểm vui chơi, sân chơi cho thiếu nhi.
2. Đoàn các xã, thị trấn
- Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo hoạt động hè, thành lập liên đội tạm thời,
các đội tình nguyện viên tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi và xây dựng kế
hoạch cụ thể phù hợp với địa phương.
- Chủ động thống nhất với Ban Giám hiệu, Đoàn thanh niên các trường
nhận bàn giao học sinh về hè tại lễ bế giảng năm học, đối với lực lượng học
sinh, sinh viên tham gia hoạt động hè tại địa phương thăm nắm tình hình thống
nhất danh sách bàn giao trước ngày 01/6/2022 để có kế hoạch hoạt động cụ thể.
- Chỉ đạo các chi đoàn, chọn cử anh chị phụ trách; tổ chức tập huấn kỹ
năng nghiệp vụ cho 100% anh chị phụ trách thiếu nhi của đơn vị, chú trọng bồi
dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho thiếu nhi làm nòng cốt phong trào tại cơ sở.
- Tổ chức khai mạc hè Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” nhân dịp ngày Quốc tế
Thiếu nhi 01/6; thực hiện tốt mô hình “Những bông hoa nghìn việc tốt”, các
buổi sinh hoạt hè thường xuyên.

- Tham mưu với cấp uỷ tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất tổ chức ít
nhất 01 hoạt động lớn cấp xã, thị trấn trong dịp hè, và tham gia các hoạt động lớn
cấp huyện; đề xuất tổng kết hoạt động hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư và công
tác thi đua khen thưởng.
- Kết nối ngồn lực xây dựng các điểm vui chơi, sân chơi cho thiếu nhi.
- Khảo sát nhu cầu ôn luyện văn hoá trong hè, phân nhóm đối tượng, lựa
chọn địa điểm tổ chức ôn luyện.
- Tổ chức kiểm tra, dự sinh hoạt hè tại 1 số điểm, tặng hỏi tặng quà cho
thiếu nhi tại các thôn, tổ phố.
- Nhận xét khách quan kết quả tham gia hoạt động hè của đoàn viên, thanh
thiếu nhi và bàn giao về trường.
Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị các đơn vị căn cứ Hướng dẫn triển khai
thực hiện. Báo cáo kết quả hoạt động hè hàng tháng gửi về Huyện đoàn theo báo
cáo tháng, báo cáo tổng kết hoạt động hè gửi trước ngày 15/8/2022.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh đoàn, HĐĐ tỉnh;
- TT Huyện uỷ, UBND huyện; (B/cáo)
- Ban TTNTH Tỉnh đoàn;
- Các ngành, thành viên BCĐ HĐH huyện; (P/h)
- Đoàn thanh niên các xã, thị trấn; (T/hiện)
- Lưu VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN
BÍ THƯ

Nguyễn Vũ Mão

