
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức hoạt động hè năm 2021 
 

Thực hiện Kế hoạch số …/KH-UBND ngày … tháng 5 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức hoạt động hè năm 2021, đồng thời tiếp 

tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ủy ban nhân 

dân Quận xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2021 như sau: 

I. CHỦ ĐỀ - ĐỐI TƯỢNG - THỜI GIAN: 

1. Chủ đề: “Tự hào thiếu nhi Thành phố Bác Hồ” 

2. Đối tượng: 

2.1. Đối tượng tham gia:  

- Thiếu niên, nhi đồng, học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ 

thông;  

- Học sinh tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên quận. 

2.2. Tập thể, cá nhân thực hiện chăm lo cho thiếu niên - nhi đồng:  

- Các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội quận, Ủy ban nhân dân 

13 phường, nhà trường, gia đình. 

- Sinh viên, thanh niên tình nguyện, thanh niên địa bàn dân cư, thanh niên 

công nhân, thanh niên lực lượng vũ trang, phụ trách Đội trên địa bàn quận. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

1. Thời gian: 

- Thời gian tuyên truyền, thông tin hoạt động Hè: Từ ngày 24/5/2021 

đến ngày 08/8/2021. 

- Thời gian tổ chức hoạt động Hè: Từ ngày 30/5/2021 đến ngày 

08/8/2021. 

- Thời gian tổ chức khai mạc hè tại Phường: Đồng loạt tổ chức vào ngày 

30/5/2021 (Chủ Nhật). 

2. Tham gia các nội dung Thành phố và các ngày hoạt động cao điểm: 

- Tham gia Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2021. 

- Tham gia hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” năm 2021. 

- Tham gia Festival toàn quốc các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt 

động Thanh thiếu nhi toàn quốc lần thứ VII, năm 2021. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN PHÚ NHUẬN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /KH-UBND Phú Nhuận, ngày      tháng 6 năm 2021 
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- Tham gia các hoạt động, hội thi dành cho thiếu nhi trong dịp hè, cụ thể: 

Trại hè Thanh Đa lần thứ 43 năm 2021; Hội thi “Gia đình vui, khỏe” lần 3; Trại 

Rèn luyện hè năm 2021 dành cho học sinh, cán bộ Đoàn tiêu biểu; Hội thi thể 

dục Aerobic, thể dục cổ động bậc Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ 

thông. 

- Tham gia Ngày hội “Thiếu nhi với kỹ năng thực hành xã hội”. 

- Tham gia Ngày hội “Sắc màu tuổi thơ”. 

- Tham gia hoạt động kỷ niệm 25 năm Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi” Thành 

phố và Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi” Thành phố lần thứ 25, năm 2021. 

- Tham gia 02 chương trình huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu 

nhi: “Học kỳ làm chiến sĩ Công an Nhân dân” và “Học kỳ làm chiến sĩ Quân đội 

Nhân dân Việt Nam” năm 2021. 

- Tham gia Hội trại “Học từ thiên nhiên” năm 2021. 

- Tham gia các hoạt động “Thiếu nhi Thành phố với môi trường xanh” năm 

2021; Ngày hội “Thiếu nhi với môi trường xanh” năm 2021 và tổ chức cho thiếu 

nhi tham gia các hoạt động của Ngày hội Môi trường năm 2021. 

- Tham gia chương trình “Quà tặng bạn”, triển khai Cuộc vận động “Cùng 

tuổi thơ đến trường” năm 2021, tổ chức vận động và trao tặng sách giáo khoa, 

sách tham khảo, dụng cụ học tập, phương tiện đến trường, quà tặng… cho các 

em thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

- Tham gia chương trình “Học kỳ hồng”, chương trình “Vui hè cùng con 

em thanh niên công nhân” dành cho con em thanh niên công nhân trên địa bàn 

Thành phố. 

- Tham gia chương trình Lãnh đạo Thành phố gặp gỡ thiếu nhi năm 2021 

và kỳ họp lần 8 của Hội đồng Trẻ em thành phố. 

- Triển khai tổ chức các ngày hoạt động cao điểm: 

+ Ngày 06/6/2021: ngày hoạt động cao điểm “Thiếu nhi Thành phố với môi 

trường xanh” (hoạt động hưởng ứng “Ngày môi trường Thế giới 05/6”). 

+ Ngày 11/7/2021: ngày hoạt động cao điểm “Thiếu nhi Thành phố với văn 

minh đô thị”. 

+ Ngày 18/7/2021: ngày hoạt động cao điểm “Thiếu nhi Thành phố với văn 

hóa giao thông”. 

+ Ngày 25/7/2021: ngày hoạt động cao điểm “Thiếu nhi Thành phố uống 

nước nhớ nguồn”. 

+ Ngày 08/8/2021: ngày hoạt động cao điểm “Vì đàn em thân yêu”. 

3. Chỉ tiêu thực hiện trong Hè: 

- Phấn đấu ít nhất 10.000 lượt thiếu nhi trên địa bàn Quận tham gia các 

hoạt động hè. 



3 

 

 

- Tổ chức chăm lo cho 500 thiếu nhi. 

- Phấn đấu trong hè tổ chức hướng dẫn kỹ năng thực hành xã hội cho 500 

thiếu nhi. 

- Quận và 13 Phường tổ chức đa dạng, hiệu quả các hoạt động “Lắng nghe 

tiếng nói trẻ em”. 

- Tổ chức ít nhất 01 hoạt động trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước và 

tai nạn, thương tích, thoát hiểm cho trẻ em. 

- 13 Phường tổ chức các hoạt động về nội dung: bảo vệ, phòng, chống, xâm 

hại, tại nạn thương tích trẻ em. 

- Thực hiện cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 01 sân chơi thiếu nhi. 

- Quận và 13 phường tổ chức các hoạt động đưa thiếu nhi đến các địa chỉ 

đỏ, bảo tàng trên địa bàn Quận, Thành phố. 

- Quận và 13 Phường tổ chức trại hè thiếu nhi. 

4. Nội dung: 

4.1. Công tác tuyên truyền hoạt động Hè và hoạt động tuyên truyền giáo 

dục truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống, pháp luật cho thiếu nhi: 

- Tiếp tục tổ chức hiệu quả phong trào “Thiếu nhi thành phố làm theo 5 

điều Bác Hồ dạy” gắn với các hoạt động giáo dục truyền thống cho thiếu nhi về 

tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; tổ chức các Hành 

trình đến với bảo tàng, địa chỉ đỏ trên địa bàn Thành phố; tổ chức tìm hiểu tác 

phẩm “Lịch sử nước ta” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền, giáo dục ý 

nghĩa kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 

05/6/2021), 45 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự 

mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021) với đa dạng hình 

thức (trực quan và trực tuyến), trong đó chú ý giới thiệu các thành tựu, công 

trình nổi bật gắn với sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tập trung truyền tải các thông điệp thực hiện hiệu quả phong trào “Nói 

lời hay, làm việc tốt” trong thiếu nhi gắn với xây dựng gia đình văn hóa, hạnh 

phúc. Đổi mới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ ông bà cháu, phát huy truyền 

thống gia đình trong quá trình rèn luyện nhân cách, nếp sống văn hóa cho thiếu 

nhi.  

- Thực hiện phong trào “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một quyển sách 

hay, một tấm gương sáng”, phát huy chức năng của các thư viện trong trường 

học, khu phố - ấp, phường - xã - thị trấn trong tổ chức ngày hội đọc sách, giới 

thiệu các chuyên mục, quyển sách hay thiếu nhi cần tìm đọc. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng hình thức trực tuyến, 

triển khai sâu rộng các nhóm quyền trẻ em được quy định trong Công ước của 

Liên hiệp quốc về Quyền Trẻ em, Luật Trẻ em 2016 và các văn bản liên quan 

đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cho phụ huynh, cán bộ làm 



4 

 

 

công tác trẻ em và thiếu nhi trên địa bàn. 

- Tập trung truyền tải các thông điệp thực hiện hiệu quả phong trào “Nói 

lời hay, làm việc tốt” trong thiếu nhi gắn với xây dựng gia đình văn hóa, hạnh 

phúc. Đổi mới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ ông bà cháu, phát huy truyền 

thống gia đình trong quá trình rèn luyện nhân cách, nếp sống văn hóa cho thiếu 

nhi. 

- Thực hiện phong trào “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một quyển sách 

hay, một tấm gương sáng”, phát huy chức năng của các thư viện trong trường 

học, khu phố, phường trong giới thiệu các chuyên mục, quyển sách hay thiếu nhi 

cần tìm đọc. 

- Tổ chức ngày hội “Thanh thiếu nhi Phú Nhuận với văn hóa đọc” với chủ 

đề “Sách hay hôm nay – Chân trời mới ngày mai” hướng ứng tuần lễ cao điểm 

“Thiếu nhi Thành phố với các hoạt động văn hóa và xây dựng văn minh đô thị”. 

4.2. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao 

sức khỏe, thể chất cho thiếu nhi: 

- Khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, phòng chiếu phim 3D, khu vui 

chơi, sân chơi trên địa bàn phục vụ nhu cầu thiếu nhi. 

- Phát huy các Khoa chuyên môn của Nhà Thiếu nhi quận trong việc bổ trợ 

kiến thức, rèn luyện năng khiếu hướng dẫn các kỹ năng thực hành xã hội cho 

thiếu nhi. 

- Tổ chức các sân chơi sáng tạo, rèn luyện kỹ năng, tìm hiểu về thiên nhiên, 

các hoạt động thể dục thể thao hè và chương trình phổ cập bơi, phòng, chống 

đuối nước cho các em học sinh. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng các thói quen học tập, sinh hoạt an 

toàn, phòng chống dịch bệnh… Đẩy mạnh công tác giáo dục các nguy cơ mất an 

toàn; tổ chức các lớp học bơi, hướng dẫn các kỹ năng phòng tránh tai nạn 

thương tích, thoát hiểm cho trẻ em.  

- Phát động hoạt động tập thể dục tập thể dục, rèn luyện sức khỏe gắn với 

hoạt động “Gia đình vui khỏe”. 

- Tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet, đẩy 

mạnh tuyên truyền về tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và 

không lành mạnh đối với trẻ em; giám sát và xử lý kịp thời việc sử dụng lao 

động trẻ em trái với quy định nhằm ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động, hành 

hạ, ngược đãi trẻ em. 

4.3. Thiếu nhi tham gia hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông,  
bảo vệ môi trường góp phần xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn: 

- Hướng dẫn thiếu nhi tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng cây 

xanh, tham gia “30 phút vì môi trường thành phố xanh - sạch - đẹp”; vận động 

thiếu nhi và gia đình không xả rác ra đường và kênh rạch, hạn chế sử dụng chất 

thải nhựa và hướng dẫn sử dụng sản phẩm tái chế, hướng dẫn thực hành phân 
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loại rác tại nguồn, làm sản phẩm tái chế.  

- Tổ chức ngày hội “Thanh thiếu nhi Phú Nhuận với an toàn giao thông” 

với các nội dung: Phiên tòa giả định, tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông, sân 

chơi trãi nghiệm, ...  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, văn hóa giao 

thông, hướng dẫn đội mũ bảo hiểm an toàn cho thiếu nhi. Phát huy “Mỗi em 

thiếu nhi là một tuyên truyền viên về môi trường và an toàn giao thông”; tăng 

cường tổ chức hoạt động, sân chơi trực tuyến hướng dẫn an toàn giao thông cho 

phụ huynh và thiếu nhi trong dịp hè.  

- Khuyến khích đầu tư các sản phẩm tuyên truyền về bảo vệ môi trường, an 

toàn giao thông, giới thiệu về các hình ảnh, tình huống thực tế thường gặp trong 

cuộc sống phù hợp với thiếu nhi. 

4.4. Tăng cường tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho thiếu nhi và 

các hoạt động “Lắng nghe tiếng nói trẻ em”: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các nguồn lực xã hội cùng 

chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, như: trao học bổng, hỗ trợ điều kiện, 

dụng cụ học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các cơ sở bảo trợ xã hội 

công lập và ngoài công lập.  

- Tổ chức các diễn đàn, chương trình lắng nghe tiếng nói trẻ em. 

- Tổ chức tập huấn quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các 

trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục cho cán bộ làm công tác 

trẻ em, cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ chăm sóc trẻ em 

15 phường. 

- Quan tâm, tổ chức các hoạt động hè cho các đối tượng: trẻ em thuộc  

hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn, con đồng bào dân tộc thiểu số, con 

công nhân; trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ nhiễm HIV/AISD, trẻ khuyết tật, 

trẻ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và trẻ em là con, em của chiến sĩ đang công tác ở 

vùng biển, đảo. 

- Tổ chức hoạt động “Vì người bạn ngoại thành” gắn với các hoạt động vui 

chơi giải trí, chăm lo cho thiếu nhi tại các xã xây dựng nông thôn mới xuyên 

suốt trong hè.  

- Thực hiện chương trình “Máy tính cũ - Tri thức mới”, vận động, xã hội 

hóa, quyên góp máy vi tính, thiết bị điện tử thông minh, các gói dữ liệu đường 

truyền để hỗ trợ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận có 

thể tham gia các lớp học trực tuyến. 

- Tăng cường sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể trong việc tham gia 

hỗ trợ, xử lý các vấn đề liên quan đến xâm hại trẻ em, lạm dụng sức lao động  

trẻ em, bảo vệ trẻ em yếu thế. 

4.5. Tổ chức các hoạt động tình nguyện, phát huy vai trò và nâng cao 

chất lượng hoạt động của lực lượng phụ trách thiếu nhi trong hè: 
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- Tổ chức Hội nghị tập huấn các nội dung trọng tâm hoạt động hè cho 

thường trực Ban Chỉ đạo sinh hoạt hè 13 phường và câu lạc bộ phụ trách thiếu 

nhi địa bàn dân cư năm 2021. 

- Triển khai Chương trình Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh của đoàn 

viên, thanh niên; chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng đỏ của giáo viên và học 

sinh trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường 

xuyên; chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng của thanh niên công nhân; chiến 

dịch tình nguyện Hành quân xanh của thanh niên lực lượng vũ trang.  

- Vận động các nguồn lực đầu tư xây dựng hoặc tổ chức các sân chơi cho 

thanh thiếu nhi. 

- Phát huy vai trò của các Câu lạc bộ, đội nhóm kỹ năng, câu lạc bộ cán bộ 

Đoàn học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên, lực lượng chiến sĩ tình nguyện của các chiến 

dịch tình nguyện, tổng phụ trách Đội, phụ trách thiếu nhi khu vực địa bàn dân cư 

trong công tác phụ trách, tổ chức các hoạt động tạo sân chơi cho thiếu nhi. 

III. BAN CHỈ ĐẠO HÈ: 

1. Thành lập Ban chỉ đạo Hè. 

Ban chỉ đạo Hè do Ủy ban nhân dân các cấp ra quyết định thành lập với cơ 

cấu thành phần ở mỗi cấp quy định như sau:  

- Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Trưởng Ban chỉ đạo;  

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận Đoàn (đối với cấp Quận), Bí thư 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường (đối với 13 Phường) là Phó ban Thường trực; 

- Các ngành Văn hóa - Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo 

dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường là Phó Trưởng ban; 

- Các thành viên khác là Trưởng hoặc Phó các ban, ngành, tổ chức chính trị 

- xã hội gồm: Tài chính – Kế hoạch, Y tế, Công an, Tài nguyên và Môi trường, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, 

Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ... Căn cứ tình hình cụ thể, Ban chỉ đạo hè 

có thể cơ cấu thêm các ban ngành khác nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đề 

ra.  

2. Phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Hè quận. 

2.1. Quận Đoàn – Phó ban Thường trực: 

- Là đơn vị giữ nhiệm vụ Phó ban thường trực Ban chỉ đạo Hè quận, có 

trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo hoạt động hè và các nội 

dung liên quan đến tình hình tổ chức hoạt động hè toàn quận.  

- Tham mưu phân công thành viên Ban chỉ đạo hè quận và cán bộ Quận 

Đoàn hỗ trợ và nắm tình hình hoạt động hè tại cơ sở. Tổ chức giao ban Ban chỉ 

đạo hè quận, 13 phường và Hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 2021. 
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- Phối hợp vận động các nguồn lực từ xã hội để chăm lo cho thanh thiếu 

nhi, thực hiện tốt hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

- Chỉ đạo Đoàn 13 phường phối hợp với ban ngành, tổ chức chính trị - xã 

hội cùng cấp tuyên truyền, giới thiệu, vận động thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè 

và tổ chức tốt hoạt động hè tại đơn vị; đảm bảo lực lượng phụ trách thiếu nhi hè 

trên địa bàn dân cư; tổ chức thực hiện các chiến dịch tình nguyện hè cho các đối 

tượng. 

- Chỉ đạo Nhà Thiếu nhi tăng cườngcác lớp năng khiếu có miễn, giảm học 

phí; tham mưu giải pháp thu hút các em thiếu nhi tham gia sinh hoạt. Tăng 

cường hoạt động chiếu phim miễn phí phục vụ các em thiếu nhi.  

2.2. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội – Phó Trưởng ban: 

- Là đơn vị giữ nhiệm vụ Phó ban Ban chỉ đạo Hè quận, có trách nhiệm 

tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo hoạt động hè theo các nội dung 

được phân công. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quân triển khai thực hiện “Tháng hành động 

Vì trẻ em” năm 2021. 

- Chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ, 

Quận đoàn, Liên đoàn Lao động tham mưu tổ chức diễn đàn “Lắng nghe tiếng 

nói trẻ em”. 

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân 13 phường nội dung tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật trong cộng đồng dân cư về Luật trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật Trẻ em, Chương trình Bảo vệ trẻ em giai đoạn … và các chương 

trình, kế hoạch có liên quan. 

2.3. Phòng Văn hóa và Thông tin – Phó Trưởng ban: 

- Là đơn vị giữ nhiệm vụ Phó ban Ban chỉ đạo sinh hoạt hè quận, có trách 

nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo hoạt động hè theo nội dung 

được phân công. Tổ chức các loại hình tuyên truyền cổ động trong hè, với các 

hình thức cổ động trực quan như băng rôn, áp phích, panô, cờ phướn ... trên các 

tuyến đường, trường học và tại các điểm đông dân cư ở khu dân cư và thực hiện 

các tin, bài tuyên truyền đăng Bản tin Phú Nhuận, Cổng thông tin và giao tiếp 

quận. 

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; phối hợp 

cùng các ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Ngày hội “Gia đình và 

Tuổi thơ” - Lần thứ 11 năm 2021. 

- Chủ trì phối hợp với Quận đoàn tổ chức ngày hội "Thanh thiếu nhi Phú 

Nhuận với văn hóa đọc" với chủ đề "Sách hay hôm nay – Chân trời mới ngày 

mai". 

- Phối hợp tổ chức hướng dẫn cho thiếu nhi đến tham quan tìm hiểu về các 

di tích lịch sử, di tích văn hóa trên địa bàn quận. 
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- Phối hợp phát huy tối đa hiệu quả của các thiết chế văn hóa, các khu vui 

chơi giải trí, đảm bảo an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Tăng cường thanh tra, 

kiểm tra và quản lý chặt chẽ các sản phẩm văn hóa, dịch vụ vui chơi, giải trí 

dành cho trẻ em trên địa bàn. 

2.4. Phòng Giáo dục và Đào tạo – Phó Trưởng ban: 

Chỉ đạo Ban Giám hiệu các trường Tiểu học và Trung học cơ sở triển khai 

thông tin đến phụ huynh và vận động cho đội viên, học sinh tham gia sinh hoạt 

tại địa phương; phối hợp với địa phương tổ chức hoạt động, sân chơi cho thanh 

thiếu nhi, học sinh trong trường học; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, mở cổng 

trường và thư viện cho các em vào vui chơi, sinh hoạt hè tại trường dưới sự 

hướng dẫn của Tổng phụ trách Đội và Bí thư Chi đoàn giáo viên của trường.  

2.5. Phòng Tài nguyên và Môi trường – Phó Trưởng ban: 

- Phối hợp theo dõi tình hình thực hiện phong trào “15 phút vì Thành phố 

văn minh, sạch đẹp” và các hoạt động bảo vệ môi trường. 

- Nhận và phát các tờ phướm tuyên truyền về hành vi ứng xử với môi 

trường dành cho thiếu nhi, phát động các hành động thiết thực để góp phần bảo 

vệ môi trường dành cho người lớn và trẻ em.  

2.6. Trung tâm Thể dục Thể thao quận: 

- Phối hợp Quận Đoàn tổ chức chương trình phổ cập bơi miễn phí và tập 

huấn phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi trong dịp hè năm 2021. 

- Chủ động tổ chức và hướng dẫn 13 phường tổ chức các hoạt động thể dục 

thể thao, các lớp năng khiếu trong hè. 

- Tổ chức lớp phổ cập bơi, tập huấn chống đuối nước và phát hành vé bơi 

miễn phí cho các em thiếu nhi. 

- Tổ chức các đợt kiểm tra “Thiếu nhi vui khỏe” và tổ chức sân chơi bóng 

đá cuối tuần, phát động phong trào tập thể dục buổi sáng cho thiếu nhi trên địa 

bàn quận.  

2.7. Trung tâm Văn hóa quận: 

- Tổ chức các hoạt động phục vụ hè phong phú, đa dạng phù hợp cho thanh 

thiếu nhi.  

- Thực hiện thư viện lưu độngđến các khu phố và vận động tặng vé trò chơi 

cho thiếu nhi. 

2.8. Công an quận:  

- Chỉ đạo Công an 13 Phường xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự 

các điểm sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư; Tích cực tham gia và phối hợp thực 

hiện tốt nhiệm vụ của Ban chỉ đạo sinh hoạt hè địa phương.  
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- Phối hợp Ủy ban nhân dân 13 phường tổ chức các hoạt động tuyên truyền 

phòng chống ma túy và tuyên truyền trật tự an toàn giao thông; Hỗ trợ Đoàn 

thanh niên tổ chức hội thi tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho thiếu nhi. 

2.9. Phòng Y tế:  

- Tổ chức ngày hội “Vì sức khỏe trẻ em” và các chương trình khám bệnh, 

phát thuốc miễn phí cho thanh thiếu nhi.  

- Phát huy vai trò Bệnh viện, Trung tâm Y tế quận và Trạm y tế 13 phường 

trong việc khám chữa bệnh, tư vấn về dinh dưỡng cho phụ huynh và trẻ em. 

- Phối hợp Trung tâm Y tế tổ chức hoạt động tuyên truyền, chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng, bảo vệ sức khỏe trẻ em, phòng chống các bệnh mùa hè, phòng 

chống sốt dịch bệnh… 

2.10. Phòng Tài chính – Kế hoạch:  

Hướng dẫn 13 phường lập dự toán theo định mức chi và sử dụng kinh phí 

sinh hoạt hè theo đúng quy định. 

2.11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận: 

- Tham gia giám sát công tác tổ chức hoạt động hè tại địa phương. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, lịch sử cho các 

em thiếu nhi; giáo dục ý thức và hành động bảo vệ trẻ em trước tệ nạn xã hội; 

ngăn chặn trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, vận động gia đình không để con 

em đi lang thang, kiếm sống, lao động trong điều kiện độc hại, nguy hiểm.  

- Quan tâm chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Có kế hoạch phối 

hợp vận động ủng hộ quỹ Vì người nghèo để tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ, 

giúp các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (có nguy cơ bỏ học). 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè 2021 cho thiếu nhi gắn với 

việc định hướng cho các cháu tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, thực 

hiện tốt nếp sống văn minh đô thị và trật tự an toàn giao thông. 

2.12. Đề nghị Liên đoàn Lao động quận:  

- Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở vận động con cán bộ, công chức tham gia 

sinh hoạt hè tại địa phương, tạo điều kiện để tổ chức đa dạng các loại hình chăm 

lo cho con cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động.  

- Vận động các doanh nghiệp tặng học bổng cho con người lao động trực 

tiếp sản xuất có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên các em tiếp tục đến trường, 

động viên công nhân lao động an tâm công tác. 

- Tuyên truyền ý nghĩa và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh, tuyên dương 

con công nhân viên chức lao động đạt con ngoan trò giỏi năm học 2020 - 2021. 

- Phát động công đoàn cơ sở tạo điều kiện cho con cán bộ công chức, viên 

chức, người lao động tham gia Trại hè Thanh Đa. 
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- Tổ chức báo cáo chuyên đề “Phòng tránh bệnh thường gặp cho con trẻ 

vào mùa nóng”. 

2.13. Đề nghị Hội Cựu Chiến binh quận:  

Hướng dẫn cơ sở Hội 13 phường phối hợp tổ chức sinh hoạt truyền thống 

lịch sử bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, bổ ích. 

Giáo dục thiếu nhi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh; phối hợp các ngành duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Câu lạc bộ 

Ông bà cháu tại các khu dân cư; vận động gia đình cựu chiến binh gương mẫu 

trong các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

2.14. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ quận:  

- Đẩy mạnh Dự án “Hỗ trợ, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” thuộc 

Đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây 

dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020”. 

- Đẩy mạnh thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” 

giai đoạn 2015 - 2020 tại địa bàn khu dân cư. 

- Tập trung công tác truyền thông giáo dục nếp sống văn minh đô thị, ý 

thức chấp hành pháp luật; tuyên truyền hướng dẫn cho gia đình hội viên, phụ nữ, 

nữ thanh, trẻ vị thành niên và trẻ em gái về giới tính, sức khỏe sinh sản. 

- Tổ chức tuyên truyền vận động các nguồn lực xã hội cùng chăm lo, hỗ trợ 

như: trao học bổng, góc học tập cho con em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó 

khăn. 

- Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” 

qua nhiều hình thức như: tổ chức truyền thông chuyên đề, tập huấn, hội thi… 

đặc biệt quan tâm đến tiêu chí “Không có trẻ bỏ học và suy dinh dưỡng”. 

2.15. Đề nghị Hội Chữ thập đỏ quận:  

- Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn các kỹ năng sơ cứu ban đầu, phòng 

chống tai nạn thương tích giúp các em tự chăm sóc bản thân khi có tai nạn xảy 

ra. 

- Tổ chức các hoạt động “Ngày hội tình nguyện viên vì cộng đồng”; Tuyên 

dương “Hoa nhân ái” và trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó 

học giỏi năm học 2020 – 2021 tại 13 phường. 

- Vận động, chăm lo người già neo đơn và học sinh nghèo, mồ côi, khuyết 

tật, nạn nhân chất độc da cam tại địa phương. Thăm và tặng quà cho các gia đình 

chính sách, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng nhân tháng “Đền ơn đáp nghĩa” 27/7. 

3. Ủy ban nhân dân 13 phường: 

- Thành lập Ban chỉ đạo Hè, xây dựng và triển khai kế hoạch và lịch hoạt 

động tổ chức sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi trên địa bàn bảo đảm chế độ thông 

tin, báo cáo cho Thường trực Ban chỉ đạo Hè quận. 
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- Tổ chức khai mạc hè vào ngày 30 tháng 5 năm 2021.  

- Xây dựng lộ trình tuyên truyền, giới thiệu, vận động thiếu nhi sinh hoạt 

hè trước lễ khai mạc hè ít nhất 10 ngày và tổ chức tốt các hoạt động hè tại địa 

bàn. 

- Tiếp nhận và xác lập cơ chế phối hợp theo dõi phiếu đăng ký tham gia 

sinh hoạt hè, thông tin đến phụ huynh và vận động cho đội viên học sinh tham 

gia sinh hoạt tại địa phương. 

- Chủ động xây dựng dự toán kinh phí hoạt động hè của đơn vị. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Nội dung thực hiện: 

- Tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung trọng tâm hoạt động Hè cho 

thành viên Ban chỉ đạo Hè quận và 13 phường. 

- Căn cứ vào kế hoạch của Ban chỉ đạo Hè Quận, các Phòng, Ban, Ngành, 

Tổ chức Chính trị - xã hội Quận và Ban chỉ đạo Hè 13 phường thực hiện chế độ 

báo cáo về Thường trực Ban chỉ đạo hè quận (thông qua Quận Đoàn) và đồng 

chí thành viên Ban chỉ đạo Hè quận phụ trách cơ sở như sau: 
 

Stt Nội dung Thời gian Hình thức gửi Ghi chú 

1 

- Kế hoạch, Lịch hoạt động hè 

- Danh sách tổ chức khai mạc hè 

- Danh sách điểm sinh hoạt hè 

- Lịch sinh hoạt hè. 

- Quyết định thành lập Ban chỉ 

đạo hè phường và khu phố. 

11g00,  

ngày 28/5/2021 

Văn bản 

Email 

Email 

Email 

Văn bản 

 

 

2 Báo cáo nhanh đầu hè 
11g00,  

ngày 31/5/2021 
Email  

3 Báo cáo tuần 
11g00,  

thứ 5 hàng tuần 
Email 

Bắt đầu từ 

10/6/2021 

4 
- Báo cáo sơ kết  

- Báo cáo số liệu sơ kết 

11g00,  

ngày 20/6/2021 

Văn bản và Email 

Email 
 

5 
- Báo cáo tổng kết  

- Báo cáo số liệu tổng kết 

11g00,  

ngày 23/7/2021 

Văn bản và Email 

Email 
 

 

2. Kinh phí hoạt động hè: 

- Dự toán kinh phí sinh hoạt hè là 40.000 đồng/em thiếu nhi x tổng số 

thiếu nhi (bao gồm học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở, phổ cập tình thương) 

theo quy định.  

- Quận Đoàn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động – 

Thương binh – Xã hội chỉ đạo 13 phường rà soát và lập danh sách tổng số thiếu 

nhi trên địa bàn quận để phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu Ủy 

ban nhân dân quận cấp kinh phí hè. 
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- Kinh phí hoạt động hè của các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội quận 

chi trong chỉ tiêu ngân sách giao năm 2021 của đơn vị và từ vận động các nguồn 

lực xã hội.  

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hoạt động Hè năm 2021, yêu cầu Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường nghiêm 

túc triển khai thực hiện và báo cáo theo đúng quy định./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Thành Đoàn: Ban Thiếu nhi, Ban CNLĐ; 

- Đ/c Lê Hoàng Minh – UV.BTV – Trưởng ban 

CNLD Thành Đoàn; 

- Đ/c Nguyễn Ngọc Nhung – UV.BCH – Phó 

Trưởng ban Thiếu nhi Thành đoàn – Phó Chủ 

tịch Hội đồng Đội Thành phố; 

- TT/QU; 

- TT/HĐND quận; 

- UBND quận (CT, PCT/VX); 

- Thành viên BCĐ Hè quận; 

- BDV/QU; 

- VP/QU;  

- VP HĐND và UBND quận (CVP; PCVP); 

- ĐU và UBND 13 phường; 

- Lưu: VT, Q.Đoàn./. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kiều Nhi 

 


