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KẾ HOẠCH 

Tổ chức hoạt động hè năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-BCĐ ngày 10/6/2022 của Ban Chỉ đạo hoạt 

động hè thành phố Đồng Xoài về hoạt động hè năm 2022 trên địa bàn thành phố 

Đồng Xoài; 

Ban Chỉ đạo hè phường Tân Bình ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động hè 

năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham 

gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh; phòng chống dịch bệnh 

Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương; thực hiện 

hiệu quả việc xây dựng xã hội phù hợp với trẻ em; tăng cường số hóa và chuyển 

đối số các hoạt động hè. 

 - Tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc tổ chức hoạt 

động hè; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội 

trong công tác chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thanh thiếu nhi; qua đó tăng cường sự 

quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, 

ngành, đoàn thể và các lực lượng xã hội đối với thanh thiếu nhi trong dịp hè. 

- Thông qua các hoạt động tình nguyện tạo môi trường cho đoàn viên thanh 

niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành góp phần hình thành lớp thanh niên sống 

đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Hoạt động hè phải được tổ chức rộng khắp trên địa bàn dân cư, trường học 

với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm và 

hiệu quả, phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Các hoạt động cần phải được chuẩn bị 

chu đáo cả về nội dung và phương thức tổ chức, phù hợp với tình hình diễn biến của 

dịch bệnh Covid-19. 

II. CHỦ ĐỀ:  

“Chung tay bảo vệ trẻ em; hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ 

em” 

III. NỘI DUNG: 

 1. Tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh thiếu nhi. Phổ biến, giáo dục một 

số luật cho thanh thiếu nhi như: Luật Thanh niên, Luật Giao thông đường bộ, Luật 

Dân sự, Luật trẻ em... Tăng cường giáo dục trong thanh thiếu nhi về phòng chống 
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các tệ nạn xã hội như: HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, bạo lực học đường, xâm hại 

tình dục và các truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam... 

2. Tổ chức Lễ “Khai mạc hè”, phát động “Tháng hành động vì trẻ em”  năm 

2022 cần gắn với hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ... 

3. Bồi dưỡng, trang bị các kỹ năng cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là giáo dục 

kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội; kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng 

sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật 

chất tại địa bàn dân cư và trong các trường học để phục vụ nhu cầu vui chơi giải 

trí, sinh hoạt hè của các em.  

4. Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh như: Trại hè, 

các trò chơi dân gian, chương trình dân vũ, hát múa tập thể. Đẩy mạnh các hoạt động: 

sinh hoạt dã ngoại, tham quan, về nguồn, các hội thi: kể chuyện, thuyết trình, đặc biệt 

là hội diễn nghệ thuật Hoa phượng đỏ,  Ngày hội thiếu nhi,... Tổ chức và khuyến 

khích các em tham gia các lớp năng khiếu: Võ thuật, nhạc, đàn, Aerobics...  

 5. Hướng dẫn, định hướng thanh thiếu nhi sử dụng Internet, các trang mạng 

xã hội hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học tập, giải trí lành mạnh. 

 6. Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” nhân 

kỷ niệm 75  năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) thông qua các hoạt 

động: tu sửa, trang trí, vệ sinh nghĩa trang, đài tưởng niệm; tham gia lễ thắp nến tri ân, 

thăm tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng. 

7. Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường ở gia đình, tại nơi công cộng, 

khu dân cư, tích cực tuyên truyền hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và tham gia 

các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. 

8. Vận động các mạnh thường quân và thực hiện xã hội hóa các hoạt động 

vui chơi, giải trí của thanh thiếu nhi trong dịp hè; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về 

cơ sở vật chất phục vụ cho năm học 2022 – 2023.  

9. Tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 và thành lập các 

đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên;  

10. Tổ chức tham gia các hoạt động tuyên dương, khen thưởng thanh thiếu 

nhi đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện, đạt các danh hiệu Cháu ngoan Bác 

Hồ, thiếu nhi vượt khó học tốt. 

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG:  

1. Tổ chức Lễ khai mạc hè và phát động “Tháng hành động vì trẻ em” năm 

2022 tại trường THCS Tân Bình - phường Tân Bình (tháng 6/2022, giao Đoàn 

phường chủ công phối hợp với các đơn vị liên quan). 

2. Tham gia chương trình giới thiệu không gian văn hóa và triển lãm kiến 

trúc - mỹ thuật chào mừng 57 năm ngày chiến thắng Đồng Xoài 09/6: nhảy 

Aerobic, múa sân trường, dân vũ, thể dục dưỡng sinh, vẽ tranh, kể chuyện, trò chơi 

dân gian, ẩm thực, ...(đã tham gia). 
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3. Tham gia Diễn đàn trẻ em thành phố Đồng Xoài năm 2022 (giao công 

chức Lao động - Thương binh và xã hội chủ công). 

4. Tham gia Hội thi kể chuyện theo sách thành phố Đồng Xoài lần III, năm 

2022 (Tháng 6/2022, giao công chức Văn hóa và Thông tin phường chủ công phối 

hợp với các trường trên địa bàn thành lập đội tuyển).  

5. Tham gia Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi Hoa phượng đỏ năm 2022 

(Tháng 7/2022, giao Đoàn phường chủ công).  

6. Tham gia “Đại hội cháu ngoan Bác Hồ” thành phố Đồng Xoài năm 2022 

(tháng 7/2022, giao Đoàn phường chủ công).  

7. Tổ chức Ngày hội thanh thiếu nhi năm 2022 (Tháng 7/2022, giao Đoàn 

phường chủ công).  

8. Tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng thành phố Đồng Xoài 

năm 2022 (Tháng 8/2022, giao công chức văn hóa thông tin chủ công).  

9. Tham gia Giải vô địch cờ tướng thiếu nhi năm 2022 (Tháng 8/2022, giao 

các trường học trên địa bàn chủ công).  

10. Tổ chức và tham gia các hoạt động vui tết Trung thu và Đêm hội Trăng 

rằm năm 2022 (Tháng 9/2022, giao Đoàn phường chủ công phối hợp với công 

chức LĐTB&XH thực hiện).  

11. Phát động phong trào mỗi đoàn viên một hiến kế xây dựng thành phố 

Đồng Xoài (03 tháng Hè/2022, giao Đoàn phường chủ công).  

12. Tổ chức và tham gia Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2022 (3 

tháng Hè/2022, giao Đoàn phường chủ công).  

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ BÁO CÁO: 

1. Tiến độ thực hiện: 

- Tháng 6/2022: Triển khai Kế hoạch hoạt động hè, Tổ chức Lễ khai mạc hè 

phát động Tháng hành động vì trẻ em. 

- Tháng  6, 7, 8, 9 /2022: 

+ Tổ chức các hoạt động hè. Trong đó, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 

diễn ra trong tháng 7, 8/2022. 

+ Từ ngày 30/8/2022 đến ngày 15/9/2022: Tổng kết Hè. 

2. Chế độ báo cáo: 

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động hè 

phường gửi báo cáo hoạt động hè về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo hoạt động 

hè phường (Đoàn phường), trước ngày 02/9/2022 để tổng hợp. 

VI. KINH PHÍ: 

Sử dụng nguồn kinh phí trong dự toán đã giao năm 2022 và từ nguồn xã hội 

hóa (nếu có). 
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VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

1. Đề nghị Đoàn phường: 

- Là cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ đạo hoạt động hè triển khai thực 

hiện Kế hoạch hoạt động hè hiệu quả, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 theo đúng quy định; có trách nhiệm tham mưu Ban Chỉ đạo hoạt động hè 

tổ chức các hoạt động hè, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng kết hoạt động hè 

trong toàn phường. 

- Là đầu mối liên kết, phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể, địa phương, đơn vị; phối hợp tổ chức hiệu quả hoạt động hè; chiến dịch 

thanh niên tình nguyện hè 2022 và tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc, giáo dục 

thiếu niên, nhi đồng. 

- Chủ công tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và sự phân công 

của Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường; tham mưu kế hoạch và phối hợp với các 

đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tập trung cấp phường  được phân công. Chỉ 

đạo các Chi đoàn Đoàn trực thuộc triển khai hoạt động hè hiệu quả. 

- Tham mưu tổng kết, tuyên dương, khen thưởng hoạt động hè năm 2022. 

2. Các trường tiểu học và THCS:  

- Ban giám hiệu các trường TH, THCS tổ chức bàn giao học sinh về sinh 

hoạt hè cho các địa phương; triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2022 

đến phụ huynh và học sinh qua các trang thông tin của ngành. 

- Các Trường học (Có cơ sở vật chất như sân bóng đá, bể bơi…) tạo điều 

kiện cho Chi Đoàn tổ chức hoạt động trong dịp hè. Tiếp tục duy trì và tổ chức các 

lớp xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, bổ túc lên THCS để củng cố 

vững chắc kết quả phổ cập giáo dục THCS. 

- Tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và sự phân công của 

BCĐ hoạt động hè phường. 

3. Công chức Lao động-Thương binh và xã hội  phường: 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hiệu quả hoạt động thăm và tặng 

quà động viên trẻ em yếu thế, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách và gia đình thương binh, liệt 

sĩ. 

- Phối hợp với Trạm Y tế và Đoàn phường hướng dẫn cho các em về các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi kỹ 

năng phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống xâm hại, tai nạn - thương tích, tự bảo 

vệ bản thân và các vấn đề liên quan đến trẻ em. 

- Phối hợp với Đoàn phường vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường 

quân tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

- Phối hợp với Ban giám hiệu các trường học tham gia “Diễn đàn trẻ em” 

năm 2022.  
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- Tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và sự phân công của 

BCĐ hoạt động hè phường. 

4. Công chức Văn hóa-Thông tin phường: 

- Kết hợp cùng TPT Đội trường TH, THCS tổ chức tập dợt bóng đá cho đội 

tuyển tham gia hội thi cấp thành phố. 

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị âm thanh, trang trí phục vụ cho các buổi lễ và 

hội thi do BCĐ hè tổ chức và các hoạt động tuyên truyền. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các dịch vụ trò chơi điện tử, dịch vụ 

internet để đảm bảo việc thanh thiếu nhi sử dụng internet lành mạnh, hiệu quả. 

- Phối hợp với Đoàn TN phường tổ chức Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi 

“Hoa phượng đỏ”;  

- Tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và sự phân công của 

BCĐ hoạt động hè phường. 

5. Công chức tài chính kế toán phường: 

- Tham mưu cho UBND bố trí kinh phí kịp thời cho các hoạt động hè theo 

quy định tại hướng dẫn liên tịch số 34/HD-LT ngày 12/7/2011 của Tỉnh đoàn, Sở 

Tài chính, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước. 

6. Công chức tư pháp phường: 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến các chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh thiếu 

nhi, các văn bản pháp luật như: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Hôn 

nhân và Gia đình, Luật Tố tụng hành chính, Luật Trẻ em… 

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ phường: 

- Chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận khu phố vận động đoàn viên, hội viên các 

đoàn thể và nhân dân tham gia công tác bảo vệ, chăm lo, giáo dục thanh thiếu nhi; 

phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao tại khu phố. 

- Vận động gia đình tạo điều kiện và nhắc nhở con em tham gia sinh hoạt hè 

và các phong trào của Đoàn - Hội - Đội. 

8. Đề nghị Hội Cựu chiến binh:  

- Kết hợp với Đoàn TN phường và các trường học duy trì tốt công tác giáo 

dục truyền thống cho thanh thiếu nhi, tổ chức hoạt động hiệu quả câu lạc bộ “Ông 

kể cháu nghe” , phối hợp với các đoàn thể vận động thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè. 

9. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ - Hội Nông dân phường: 

- Chủ động chỉ đạo Ban chấp hành các chi hội kết hợp chi đoàn khu phố tổ 

chức các hoạt động hè cho thiếu niên tại địa bàn dân cư.  

- Tuyên truyền, phát động Hội viên vận động con, em mình đi sinh hoạt hè. 
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- Hội Liên hiệp Phụ nữ tuyên truyền vận động gia đình thực hiện tốt việc 

chăm sóc sức khỏe trẻ em, phòng tránh tai nạn thương tích.  

- Tiếp tục phối hợp các ban ngành, đoàn thể liên quan thực hiện tốt chương 

trình “Tiếp bước cho em đến trường”. 

- Vận động phụ huynh tạo điều kiện đưa con em tham gia sinh hoạt hè và 

các hoạt động VHVN-TDTT do địa phương tổ chức. 

10. Hội Chữ thập đỏ và Trạm Y tế phường: 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền chăm sóc sức khoẻ nhân dân, tuyên 

truyền về vệ sinh môi trường, phòng chống sốt rét, sốt xuất huyết và các bệnh dịch 

khác.  

- Hội Chữ thập đỏ Phối hợp với Trạm Y tế phường và các đơn vị liên quan 

tổ chức vận động hiến máu tình nguyện, quyên góp, khám chữa bệnh và cấp thuốc 

miễn phí, tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

11. Thành viên BCĐ hè phường:  

- Chủ động phối hợp với  các đơn vị có liên quan tạo điều kiện để thanh thiếu 

nhi tham gia tốt các hoạt động hè theo kế hoạch và trực tiếp tham gia chỉ đạo, hướng 

dẫn theo sự phân công của Ban chỉ đạo hè phường. 

- Các đồng chí thành viên BCĐ hè được phân công tổ trưởng phụ trách các 

trường học, các khu phố có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc và thực 

hiện nhiệm vụ được phân công phụ trách về Ban chỉ đạo hè phường thông qua 

thường trực BCĐ hè phường  trước ngày 20 hàng tháng. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2022. Ban chỉ đạo hè 

phường Tân Bình đề nghị các ban ngành, đoàn thể, thành viên BCĐ hè phường 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- TT.BCĐ thành phố; 

- TT. Đảng ủy – HĐND;   

- CT, các PCT UBND; 

- Khối DV phường; 

- 5/5 Chi bộ;  

- BĐH 5/5 KP;   

- Thành viên BCĐ;   

- Lưu BCĐ. 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 

Mai Thành Quang 
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