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KẾ HOẠCH 

Hoạt động hè năm 2022 

--------- 

 

Thực hiện Quyết định số 703-QĐ/UBND, ngày 06/5/2019 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hoạt động hè cấp tỉnh giai 

đoạn 2019 – 2022 và Quyết định số 948-QĐ/UBND, ngày 25/5/2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo 

hoạt động hè cấp tỉnh giai đoạn 2019 – 2022. Ban Chỉ đạo Hoạt động hè cấp tỉnh 

ban hành Kế hoạch tổ chức Hoạt động hè năm 2022 với  Chủ đề “Hè vui, khỏe, 

bổ ích, an toàn”, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội 

về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tổ 

chức tốt các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi đặc biệt là các em có hoàn cảnh 

khó khăn; tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em phát triển toàn diện cả về thể chất 

và tinh thần; đảm bảo cho các em có một mùa hè ý nghĩa, an toàn. 

2. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, 

thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia giải quyết các vấn đề dư luận xã hội 

quan tâm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế - xã hội; 

thu hút, tập hợp đông đảo học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, nhi đồng, tham 

gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích, an toàn và phù hợp 

với từng lứa tuổi; giúp các em phát huy năng lực, khả năng sáng tạo, tích lũy kỹ 

năng xã hội để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. 

3. Tăng cường 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; thúc đẩy sự 

tham gia ý kiến của trẻ em về những vấn đề liên quan đến trẻ em, hạn chế đến 

mức thấp nhất tình trạng trẻ em bị ngược đãi, bạo lực, xâm hại tình dục và tử 

vong do tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. Tạo điều kiện để trẻ em có cơ hội 

phát triển một cách toàn diện cả về thể chất, nhân cách và trí tuệ với môi trường 

sống an toàn, thân thiện và lành mạnh. 

4. Tổ chức các hoạt động hè phải hấp dẫn, đa dạng, đảm bảo nội dung 

thiết thực hiệu quả, an toàn, tiết kiệm; phù hợp với tình hình phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19.  

II. MỤC TIÊU 

1. 7/7 huyện, thành phố tham gia trại hè do Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức và 

tổ chức trại hè hoặc Ngày hội cho thiếu nhi tại địa phương. 
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2. 7/7 huyện, thành phố có ít nhất một hoạt động trang bị kỹ năng phòng, 

chống đuối nước và tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em. 

3. 7/7 huyện, thành phố xây dựng mới ít nhất 01 điểm vui chơi, giải trí 

cho thiếu nhi tại địa bàn dân cư (ưu tiên tại các xã, phường, thị trấn chưa xây 

dựng điểm vui chơi mới cho thiếu nhi). 

4. 100% xã, phường, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo và có kế hoạch triển 

khai hoạt động hè, trong đó 75% duy trì sinh hoạt hè hàng tuần cho thanh thiếu 

nhi. 

5. Huy động trên 50% học sinh, sinh viên tại địa phương tham gia các 

hoạt động hè tại địa phương. 

II. NỘI DUNG   

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục: 

- Đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa 

bàn tỉnh thông qua các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước: Kỷ 

niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), Kỷ niệm 77 

năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2022) và Quốc 

khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022)… 

- Tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 

của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục 

lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-

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; 

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; Công điện số 398/CĐ-TTg ngày 02/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; Chỉ thị số 69-CT/TW 

ngày 16/04/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo 

của cấp ủy Đảng trong công tác phòng, chống xâm hại và đuối nước trẻ em trên 

địa bàn tỉnh và các văn bản có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của gia đình, nhà trường, cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp Nhân dân trong thực 

hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh. Phát huy vai trò, trách 

nhiệm của Đoàn, Hội, Đội trong tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cổ vũ, giáo dục, định hướng 

thanh thiếu nhi giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

2. Tổ chức ôn tập hè, các hoạt động vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi: 

2.1. Đẩy mạnh các hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, chiến 

dịch thanh niên tình nguyện hè, tháng hành động vì trẻ em chú trọng tổ chức ôn 

tập văn hóa, bổ trợ kiến thức, dạy tin học, ngoại ngữ cho các em học sinh trong 

dịp hè, nhất là ôn tập kiến thức cho học sinh có học lực yếu, học sinh vùng sâu, 

vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ học sinh khó khăn nhằm 

giảm thiểu tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học trong năm học mới 2022 - 2023.  

2.2. Tổ chức các hoạt động tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh, đặc biệt 

là học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, như: cắm 
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trại, dã ngoại, tham quan, thi kể chuyện sách thiếu nhi, múa hát tập thể, các trò 

chơi dân gian, hành trình đến địa chỉ đỏ… Tổ chức và khuyến khích các em 

tham gia các lớp năng khiếu: bơi lội, võ thuật, bóng bàn, cầu lông, bóng rổ, bóng 

đá, nhạc, họa… kết hợp đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, tạo môi trường 

để thanh thiếu nhi tham gia rèn luyện thân thể nhằm hạn chế thanh thiếu nhi 

chơi các trò chơi điện tử bạo lực, các trò chơi không an toàn, vi phạm pháp luật 

trong dịp hè.  

2.3. Các ngành, các cấp tổ chức tốt các hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu 

nhi 1/6 cho các em, tổ chức Diễn đàn trẻ em nhằm thúc đẩy Quyền tham gia của 

trẻ em. Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng ứng 

xử, kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng tự bảo vệ mình cho trẻ em nhằm hạn chế 

tình trạng bị xâm hại, tai nạn thương tích nhất là tai nạn đuối nước, tai nạn giao 

thông trong dịp hè. 

2.4. Quan tâm huy động nguồn lực tổ chức các lớp kỹ năng sống; thành 

lập các câu lạc bộ bơi, đội cứu hộ thanh niên; tổ chức nhiều cuộc thi bơi cho các 

em thiếu nhi nhằm trang bị những kỹ năng phòng tránh, cứu đuối nước và giúp 

các em nâng cao sức khỏe, hoàn thiện kỹ năng sống và phòng tránh xâm hại, tai 

nạn thương tích. 

3. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động an sinh xã 

hội, vì cuộc sống cộng đồng và phong trào “Vì đàn em thân yêu”:  

3.1. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia 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); tổ chức Lễ thắp nến tri ân; 

thăm tặng quà, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công cách 

mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức “Bữa cơm gia đình - Sưởi ấm lòng mẹ”; 

thăm, giúp đỡ người già neo đơn, trẻ em và người dân các vùng miền núi, vùng 

đặc biệt khó khăn của tỉnh. 

3.2. Tổ chức xây dựng các công trình, phần việc thanh niên từ tỉnh đến cơ 

sở; vận động và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, thanh niên tham gia 

vào các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tham gia xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh gắn với thực hiện chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; xây 

dựng mới hoặc chỉnh sửa các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; hiến 

máu tình nguyện; “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, hoạt động 

“Tuần lễ xanh”, các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông; các hoạt động 

tư vấn, định hướng, hỗ trợ việc làm cho thanh niên; tiếp sức mùa thi, tiếp sức 

đến trường cho học sinh, sinh viên. 

3.3. Chỉ đạo Đoàn các trường Trung học phổ thông, các Liên đội phối hợp 

Đoàn - Đội các xã, phường, thị trấn tham mưu Ban Chỉ đạo hoạt động hè cùng 

cấp tổ chức bàn giao và nhận, theo dõi, quản lý học sinh, sinh viên về sinh hoạt 

hè tại địa phương; tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện, đội hình khăn 

hồng tình nguyện hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh; nhận đỡ 

đầu, giúp đỡ, thăm tặng quà, học bổng, trang thiết bị, đồ dùng học tập cho các 

em thiếu nhi; vận động sách, xây dựng thư viện cho các trường học…; quan tâm 
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đến trẻ em đang được nuôi dưỡng tại các Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, cơ sở 

Bảo trợ xã hội, các cơ sở trợ giúp, giáo dục chuyên biệt cho trẻ em khuyết tật… 

4. Công tác kiểm tra, giám sát: 

Căn cứ nội dung Kế hoạch của Ban Chỉ đạo các cấp, tiến hành xây dựng 

chương trình kiểm tra giám sát; phân công nhiệm vụ của từng thành viên Ban 

Chỉ đạo địa phương phù hợp với tình hình thực tế; báo cáo kịp thời kết quả triển 

khai tại địa phương, đơn vị; chủ động nhận xét, đánh giá, khen thưởng đối với 

những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè năm 2022.  

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Đổi mới, sáng tạo phương thức tổ chức các hoạt động hè dành cho 

thanh thiếu nhi, đặc biệt tổ chức trại hè, Ngày hội văn hóa, trải nghiệm… nhằm 

thu hút các em tích cực, tự nguyện tham gia; nâng cao năng lực của cơ quan 

thường trực (Đoàn Thanh niên các cấp) theo hướng thiết thực, hiệu quả. 

2. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ban, ngành đoàn thể các cấp 

trong triển khai hoạt động hè. Đặc biệt là huy động nguồn lực đầu tư xây dựng 

các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em.  

3. Các địa phương tăng cường tính chủ động tổ chức các hoạt động phù 

hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn hoặc lồng ghép vào nhiệm vụ chuyên 

môn của từng cơ quan, đơn vị để đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời tăng cường 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các ngành, các cấp, gia đình và thanh 

thiếu nhi về ý nghĩa, sự cần thiết, bổ ích khi tham gia các hoạt động trong dịp hè.  

4. Tăng cường vận động các nguồn lực xã hội cùng góp sức vào công tác 

tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu nhi: vận động các doanh nghiệp đóng 

trên địa bàn tham gia hỗ trợ vật chất và tinh thần để tổ chức sinh hoạt hè cho các 

em; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ… tạo nguồn kinh phí tổ chức các 

hoạt động hè. 

5. Lồng ghép các nội dung hoạt động hè với việc thực hiện nhiệm vụ các 

Chương trình mục tiêu Quốc gia.  

6. Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh là thành viên Ban Chỉ đạo hoạt 

động hè có giải pháp tích cực hỗ trợ các huyện, thành phố tổ chức hoạt động hè 

(đính kèm phụ lục phân công). 

IV. THỜI GIAN, QUY MÔ TRIỂN KHAI 

1. Thời gian: Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 15/8/2022. 

2. Quy mô triển khai: Toàn tỉnh. 

3. Kinh phí: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố cân đối nguồn ngân sách của đơn vị để tổ chức hoạt động 

hè; chủ động lồng ghép các chương trình hoạt động liên quan để tạo nguồn kinh 

phí cho các hoạt động hè của đơn vị và địa phương đạt hiệu quả. Chú trọng vận 

động các cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ tổ chức hoạt động hè. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tỉnh Đoàn:  
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- Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả triển khai kế hoạch tại các địa phương, đơn vị. 

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai có hiệu quả Chương trình “Học kỳ 

trong Quân đội” và “Học làm Chiến sỹ Công an” năm 2022 và Tổng kết Đề án 

Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” và “Học làm chiến sỹ Công an” giai 

đoạn 2018 – 2022; chỉ đạo Nhà Thiếu nhi tổ chức Trại hè thiếu nhi cấp tỉnh và 

các lớp năng khiếu, kỹ năng, chú trọng kỹ năng bơi, kỹ năng phòng chống đuối 

nước cho trẻ em. 

- Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội chủ động phối hợp với các ban, 

ngành, đoàn thể liên quan tham mưu UBND cùng cấp triển khai có hiệu quả các 

hoạt động hè tại địa phương, đơn vị; phát động mạnh mẽ phong trào thanh niên 

tình nguyện hè, chú trọng nâng cao chất lượng ôn tập hè, đồng thời đẩy mạnh 

công tác vận động học sinh ra lớp…; phong trào “Khăn hồng tình nguyện”; 

chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” trong đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ 

trách Đội, cán bộ Đoàn trường học. 

- Chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nhĩa, các hoạt 

động tình nguyện, chương trình thắp nến tri ân và cầu siêu các anh hùng liệt sỹ 

tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ. 

 - Thực hiện tốt chức năng là cơ quan đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ 

em; phát huy vai trò Hội đồng đội trên địa bàn dân cư. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục phối hợp với Đoàn thanh niên cùng cấp tổ 

chức bàn giao học sinh, sinh viên về sinh hoạt hè tại địa phương và tiếp nhận kết 

quả sinh hoạt hè của học sinh, sinh viên; biểu dương những học sinh, sinh viên 

tham gia tốt và có hình thức đánh giá đối với những học sinh không tham gia 

sinh hoạt hè. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mở cửa trường học, phòng học, thư viện, 

cũng như bổ sung truyện tranh, sách báo, sách giáo khoa phục vụ nhu cầu vui 

chơi, tìm hiểu kiến thức, ôn tập văn hóa hè cho học sinh; tổ chức hoạt động Hè 

trong trường học, đồng thời củng cố và đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ, 

tổ, đội nhóm, câu lạc bộ học thuật của nhà trường trong dịp hè. 

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và các 

trường/trung tâm trực thuộc phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan và 

tạo điều kiện để công tác Đoàn, Đội trong dịp hè được diễn ra thuận lợi; chọn 

lựa và tạo điều kiện để học sinh tham gia Trại hè Thiếu nhi cấp tỉnh. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, đặc 

biệt Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi, 

giải trí tại địa phương; phát động phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ vĩ đại, tổ chức các khóa tập huấn kỹ năng bơi an toàn cho trẻ em. 

- Giới thiệu địa danh lịch sử, di tích cách mạng, điểm vui chơi cho thanh 

thiếu nhi. Tổ chức chiếu phim lưu động miễn phí, biễu diễn văn nghệ, trưng bày 
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triển lãm chuyên đề, tổ chức hội thi kể chuyện sách hè phục vụ cho thanh thiếu 

nhi; tổ chức xe thư viện lưu động đến các xã vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. 

4. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:  

Phối hợp triển khai và tổ chức Lễ phát động Hoạt động hè gắn với phát 

động “Tháng hành động vì trẻ em”; tổ chức các diễn đàn lắng nghe trẻ em nói; 

mở các lớp tập huấn phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại ở trẻ 

em; tham mưu lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà nhân dịp Quốc tế thiếu nhi (1/6); 

Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tổ chức các đợt cao điểm tuần tra kiểm 

soát và phát động tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; xử lý 

kịp thời việc sử dụng lao động trẻ em trên địa bàn tỉnh, ngăn chặn lạm dụng bóc 

lột sức lao động, hành hạ, ngược đãi trẻ em, đảm bảo quyền tham gia của trẻ em 

trong sinh hoạt hè. 

5. Sở Y tế:  

Chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội 

thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng 

trong dịp hè. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tổ 

chức các chương trình khám và chữa bệnh miễn phí cho trẻ em, người dân thuộc 

gia đình chính sách, hộ nghèo đặc biệt là bệnh nhân sau khi mắc bệnh Covid-19; 

tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ sức 

khỏe trẻ em, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống các bệnh mùa hè và 

tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm; Tăng cường công tác tập huấn về sơ 

cấp cứu tai nạn đuôí nước, tai nạn thương tích. 

6. Sở Nội vụ:  

Hướng dẫn về nghiệp vụ quy định phạm vi, đối tượng, tiêu chuẩn để các 

đơn vị có cơ sở xét bình chọn trình các cấp khen thưởng. Theo dõi kết quả hoạt 

động của các đơn vị để đưa vào đánh giá thi đua cuối năm. 

7. Sở Tài chính:  

Có trách nhiệm hướng dẫn việc quản lý sử dụng, thanh quyết toán kinh 

phí hoạt động hè cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

8. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Phối hợp triển khai và tổ chức Ngày Môi trường thế giới (05/6/2022) với 

Chủ đề “Chỉ một Trái đất”; Ngày Đại dương thế giới (08/6/2022) với Chủ đề 

“Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương”; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 

năm 2022 (từ ngày 01 đến ngày 08/6/2022) với Chủ đề “Phát triển bền vững 

kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”. Phối 

hợp tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội cơ sở, đội ngũ 

tuyên truyền viên và các Đội Thanh niên xung kích về một số kỹ năng, nghiệp 

vụ và các nội dung cơ bản liên quan đến bảo vệ tài nguyên và môi trường.  

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 

Tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, trang bị kiến 

thức OCOP và xây dựng mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên nông thôn, 

phòng chống dịch bệnh, vật nuôi, cây giống; ra quân tổ chức các hoạt động 
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tuyên truyền phòng chống cháy rừng trong dịp hè; Tăng cường cắm các biển báo 

nguy hiểm tại các ao, hồ sông suối, khu khai thác khoáng sản… 

10. Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông: 

Có kế hoạch hỗ trợ thanh thiếu nhi tích cực nghiên cứu, ứng dụng Khoa 

học và Công nghệ trong học tập, khởi nghiệp sáng tạo; có kế hoạch bồi dưỡng 

và đào tạo các em có năng khiếu tin học; phát động sâu rộng phong trào sáng tạo 

trẻ trong thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh.  

11. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh: 

Chủ động và phối hợp các ngành chức năng liên quan tăng cường công tác 

tuyên tuyền, giáo dục pháp luật, các Nghị định về phòng chống các tệ nạn xã 

hội, ma túy và trật tự an toàn giao thông… Tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm 

bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhằm tạo môi trường lành mạnh để học 

sinh tham gia tốt các hoạt động hè và Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” và 

“Học làm Chiến sỹ Công an” năm 2022; chỉ đạo các đơn vị cơ sở xây dựng kế 

hoạch đảm bảo an ninh trật tự các điểm sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư. 

12. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận:  

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung hoạt động hè, tập trung 

tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, phòng chống xâm hại 

trẻ em; thu hình, phát sóng và đưa tin các chương trình hoạt động hè, Chương 

trình “Học kỳ trong Quân đội” và “Học làm Chiến sỹ Công an” năm 2022; tăng 

cường các chương trình giải trí phục vụ cho thiếu nhi trong hè. 

- Phối hợp với Tỉnh Đoàn và các ngành liên quan tổ chức chương trình tọa 

đàm nhằm tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động hè.  

- Đưa tin, giới thiệu những mô hình hoạt động hè tiêu biểu; thông tin về 

những trường hợp thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn để kêu gọi 

giúp đỡ. 

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Hội, đoàn 

thể tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị triển khai thực 

hiện Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, lịch sử 

cho thanh thiếu nhi; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt việc 

chăm sóc trẻ em, phòng, chống dịch bệnh mùa hè; vận động phụ huynh tạo điều 

kiện, đưa con em tham gia sinh hoạt hè và các hoạt động thể dục thể thao, văn 

hóa văn nghệ do địa phương tổ chức. Vận động nguồn lực trao học bổng cho học 

sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. 

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Xây dựng và chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện có hiệu quả Kế 

hoạch Hoạt động hè 2022 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

- Bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động hè; đồng thời chủ 

động xã hội hóa, huy động các nguồn lực để tổ chức các hoạt động hè ở địa 

phương, đơn vị đạt hiệu quả.  
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- Tổ chức trại hè thiếu nhi cấp huyện, thành phố hoặc các hoạt động vui 

chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, an sinh xã hội. 

- Chỉ đạo và tạo điều kiện để Ban Chỉ đạo hoạt động hè cùng cấp tích cực 

triển khai tham gia các hoạt động do Ban Chỉ đạo hoạt động hè cấp tỉnh và các 

sở, ban ngành tổ chức. Đồng thời quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để 

Đoàn thanh niên cùng cấp tổ chức tốt chiến dịch thanh niên tình nguyện hè; 

tham gia trại hè do tỉnh tổ chức. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo kịp thời kết quả triển 

khai của địa phương mình; chủ động nhận xét, đánh giá, khen thưởng đối với 

những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè năm 2022. 

15. Chế độ báo cáo:  

Yêu cầu các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo 

cáo kết quả về Ban Chỉ đạo Hoạt động hè cấp tỉnh năm 2022 (thông qua Tỉnh 

Đoàn - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, SĐT: 0259.2212.606, email: 

phongtraotdnt@gmail.com) trước ngày 25/8/2022.  

Ban Chỉ đạo Hoạt động hè đề nghị Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể 

cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thành viên Ban Chỉ đạo Hoạt 

động hè cấp tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phù 

hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị. Trong quá trình triển khai, nếu có 

vấn đề vướng mắc, kịp thời phản ánh về Tỉnh Đoàn (Cơ quan thường trực Ban 

chỉ đạo) để báo cáo đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo Hoạt động hè xem xét, cho ý 

kiến chỉ đạo./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                    
- BBT Trung ương Đoàn; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMT TQVN tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ Hoạt động hè   

(theo QĐ  số 703-QĐ/UBND); 

- Như Mục V; 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT); 

- Lưu: VT, XVNV. NY                                                                      

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Long Biên 
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 PHỤ LỤC PHÂN CÔNG CÁC SỞ NGÀNH LÀ THÀNH VIÊN BAN 

CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG HÈ HỖ TRỢ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 
(Kèm theo Kế hoạch số:     /KH-BCĐ ngày    /   /2022 của Ban Chỉ đạo  

Hoạt động hè cấp tỉnh năm 2022) 

 

 

Số 

TT 
Địa phương Đơn vị hỗ trợ chính Đơn vị phối hợp 

1 
Thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm 
Sở Giáo dục - Đào tạo 

- Cựu Chiến binh tỉnh 

- Sở Tài nguyên và Môi 

Trường 

2 Huyện Ninh Hải 
Sở Lao động - Thương 

Binh và Xã hội 

- Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh 

3 Huyện Thuận Bắc Tỉnh Đoàn 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn 

4 Huyện Bác Ái 
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

- Nông dân tỉnh 

- Công an tỉnh 

5 Huyện Ninh Sơn Sở Tài Chính 
- Sở Khoa học và Công nghệ 

- BCH Quân sự tỉnh 

6 Huyện Thuận Nam Sở Y tế 
- Báo Ninh Thuận 

- Khuyến học tỉnh 

7 Huyện Ninh Phước 
Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam tỉnh 

- Sở Thông Tin và Truyền 

thông 

- Sở Nội vụ 
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