
 

 

UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

BAN CHỈ ĐẠO HÈ   
 

Số:        /KH-BCĐ 

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

 
TP. Lạng Sơn, ngày     tháng 4 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức hoạt động hè năm 2022 
 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ban Chỉ đạo hè thành phố Lạng 

Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hè năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi, 

giải trí, phát huy năng khiếu, sở trường của thiếu niên nhi đồng. Nâng cao chất 

lượng giáo dục toàn diện, tạo môi trường vui tươi, lành mạnh để các em đạt kết quả 

cao hơn trong học tập và rèn luyện. 

 2. Các hoạt động hè được tổ chức theo chủ đề, bổ ích và thiết thực từ thành 

phố đến cơ sở, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, thu hút sự tham gia, hưởng 

ứng của thanh thiếu nhi. 

 3. Huy động các nguồn lực xã hội ủng hộ, hỗ trợ hoạt động hè, góp phần đẩy 

mạnh xã hội hoá công tác chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. 

 II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

 1. Đối tượng 

* Đối tượng tham gia tổ chức các hoạt động hè: 

- Các cơ quan, phòng, ban chuyên môn thành phố; nhà trường, gia đình, các 

tổ chức chính trị, xã hội. 

- Các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trực thuộc Thành đoàn; đội sinh viên, thanh niên tình 

nguyện về hoạt động tại thành phố Lạng Sơn. 

- Các tập thể, cá nhân thực hiện công tác chăm lo thiếu niên, nhi đồng.   

* Đối tượng tham gia sinh hoạt hè: 

- Là đoàn viên thanh niên, hội viên thuộc các đơn vị Đoàn - Hội LHTN, học 

sinh, sinh viên trong và ngoài thành phố chuyển đến, có phiếu đăng ký tham gia 

sinh hoạt tại các Chi đoàn, Chi hội nơi cư trú; đoàn viên trường THPT, học sinh, 

sinh viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú. 

 - Là đội viên các trường TH, THCS trên địa bàn thành phố, khi chuyển về sinh 

hoạt hè tại địa phương có Phiếu đăng ký sinh hoạt gửi phường, xã sở tại xác nhận 

(theo mẫu). 
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 - Vận động các em từ 6 - 8 tuổi tham gia sinh hoạt tại địa bàn có tổ chức 

điểm sinh hoạt Sao nhi đồng (đối tượng này không bắt buộc nộp hè phí và tham 

gia sinh hoạt). Trong thời gian hè, thanh thiếu niên cư trú tại địa phương nào phải 

tham gia sinh hoạt tại địa phương đó. 

2. Thời gian thực hiện 

- Thời gian tổ chức hoạt động hè: Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 15/8/2022. 

 - Tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương: Từ ngày 

25/5/2022 đến ngày 28/5/2022 và trở lại trường từ ngày 16/8/2022 đến ngày 

31/8/2022.   

- Ban Chỉ đạo hè các phường, xã: 

+ Khai mạc hè - đón Tết thiếu nhi 1/6: Đồng loạt tổ chức vào ngày 

01/6/2022; 

+ Tổng kết công tác hè: xong trước ngày 25/8/2022.    

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HÈ 

1. Các nội dung, chỉ tiêu chủ yếu 

- 8/8 phường, xã chỉ đạo tổ chức ít nhất 02 buổi sinh hoạt cho thiếu nhi và 

02 buổi sinh hoạt cho đoàn viên thanh niên, quy mô cấp phường/xã dưới nhiều 

hình thức đa dạng. Khuyến khích tổ chức sinh hoạt liên chi đoàn, sinh hoạt ghép 

giữa các khối hoặc do Đoàn phường/xã triệu tập trong đó có các đầu mối cơ sở 

đoàn tham gia (Gợi ý một số hình thức: Hội thi tiếng hát, dân vũ, khiêu vũ thanh 

thiếu nhi, hội trại, về nguồn, dã ngoại, thực tế trải nghiệm thăm các di tích lịch sử, 

xây dựng đoạn đường thanh niên tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp, trồng cây xanh 

tại công viên, trường học, khu di tích lịch sử, di tích văn hóa trên địa bàn; thi thiết 

kế sân chơi thanh thiếu nhi; ra quân xây dựng sân chơi, bãi tập, điểm vui chơi cho 

thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư…). 

- 8/8 phường, xã có ít nhất 01 hoạt động với chủ đề: “Phòng chống tai nạn 

thương tích, xâm hại trẻ em” diễn ra từ ngày 01/6 - 30/6/2022 như: thành lập ít 

nhất 01 đội hình thanh niên xung kích ra quân tuyên truyền Luật giao thông đường 

bộ tại các ngã 4; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, 

chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án cho trẻ em và các văn bản chỉ đạo của 

tỉnh, thành phố về công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em; đăng 

tải các khẩu hiệu, thông điệp của Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, tổ chức 

các hoạt động về phòng, chống tảo hôn, phòng chống tình trạng trẻ em bỏ học, bảo 

vệ trẻ em, thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, tập huấn, hướng dẫn 

kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước, tuyên truyền về 

Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111… 
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 - 8/8 phường, xã xây dựng mới hoặc tu sửa, nâng cấp 01 công trình sân chơi, 

bãi tập, điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi (mức đầu tư xây mới đảm bảo tối thiểu 

5.000.000đ/công trình). Khuyến khích tận dụng các vật liệu tái chế, nguyên liệu 

giá thành thấp và có sẵn như: dây thừng, thanh tre, gỗ hay lốp xe đã qua sử dụng, 

lá cọ, tre nứa… làm thành thú bập bênh, ván gỗ bập bênh, đu quay, cầu trượt, leo 

dây, cáp treo, nhà tranh; sơn sửa lại những thiết bị vui chơi đã cũ, bong tróc; trang 

trí, vẽ tranh tường, sắp xếp khu vui chơi theo hình thức mới để tạo không gian vui 

chơi hấp dẫn, lý thú.  

- Duy trì tuyên truyền, vận động các em thiếu nhi tham gia các lớp năng khiếu, 

mô hình sinh hoạt cộng đồng trong dịp hè (các lớp học bơi, lớp năng khiếu vẽ, hát, 

khiêu vũ, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, bóng đá, thể dục buổi sáng…).  

- Các đơn vị phường, xã chỉ đạo duy trì thực hiện mô hình sinh hoạt cộng 

đồng trong kỳ nghỉ hè, thành lập các Câu lạc bộ thanh thiếu nhi theo sở thích (ví 

dụ: các CLB tập thể dục buổi sáng, CLB học khiêu vũ, dân vũ, tổ chức tặng quà 

sinh nhật cho những đoàn viên, thanh thiếu nhi có sinh nhật…). 

- Căn cứ tình hình thực tế, Ban chỉ đạo hè các phường/xã xây dựng nội 

dung, giao chỉ tiêu, lên lịch tổ chức hoạt động tại các khối, thôn phù hợp, có thể 

theo hình thức liên chi đoàn, sinh hoạt ngoài trời…, đảm bảo thanh thiếu nhi mỗi 

khối, thôn được tham gia hoạt động ít nhất 01 lần trong dịp hè. 

2. Định hướng chủ đề sinh hoạt hè 

* Tháng 6: Khai mạc hè - đón Tết thiếu nhi 1/6; Phòng chống tai nạn 

thương tích, xâm hại trẻ em 

- Chỉ đạo đồng loạt tổ chức chương trình Khai mạc hè - đón Tết thiếu nhi 

1/6 cho các em thiếu nhi trên địa bàn. 

- Thành lập ít nhất 01 đội hình thanh niên xung kích ra quân tuyên truyền 

Luật giao thông đường bộ tại các ngã 4, điểm giao cắt có đông phương tiện tham 

gia giao thông; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, 

quy tắc an toàn giao thông; cách chọn và đội mũ bảo hiểm đúng cách. 

- Tuyên truyền các chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án cho trẻ em và 

các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố về công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống 

xâm hại trẻ em; đăng tải các khẩu hiệu, thông điệp của Tháng hành động vì trẻ em, 

tổ chức các hoạt động về phòng, chống tảo hôn, phòng chống tình trạng trẻ em bỏ 

học, bảo vệ trẻ em, thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, tập huấn, 

hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước, tuyên 

truyền về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111… 

- Tham gia các tiết mục văn hóa, văn nghệ tại Phố đi bộ Kỳ Lừa theo chủ đề, 

chủ điểm. 
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* Tháng 7: Uống nước nhớ nguồn, giáo dục truyền thống, đạo đức lối 

sống, pháp luật cho thanh thiếu nhi; thanh niên tham gia xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh 

- Phối hợp với Hội Cựu chiến binh các cấp tổ chức nói chuyện truyền thống 

cho thanh thiếu nhi. 

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ ngày công cho gia đình chính sách, 

thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng, vệ sinh môi trường, trồng và 

chăm sóc cây xanh các khu tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ, vận động sửa chữa nhà 

tình nghĩa nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7.  

- Tham gia “Lễ thắp nến tri ân” tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Lạng Sơn.  

- Tiếp tục tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” xây dựng 

nông thôn mới và văn minh đô thị gắn với hoạt động trên đoạn đường thanh niên 

tự quản và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại xã nông thôn mới.  

- Xây dựng, tu bổ các điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi tại các phường, xã.  

- Tham gia các tiết mục văn hóa, văn nghệ tại Phố đi bộ Kỳ Lừa theo chủ đề, 

chủ điểm. 

* Tháng 8: Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng 

trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần 

- Tổng kết công tác hè và trao thưởng hè năm 2022. 

- Tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao hưởng ứng cuộc vận động rèn luyện 

thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại như giao lưu thể thao giúp nâng cao sức khỏe, 

thể chất; duy trì hoạt động của các câu lạc bộ nghệ thuật đường phố, đồng diễn dân 

vũ… giúp nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên và nhân dân. 

- Tiếp tục vận động thực hiện nếp sống văn minh theo Nghị quyết 12-NQ/TU, 

ngày 12/5/2016 của Thành ủy. 

- Tiếp tục xây dựng mới và nâng cấp các điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi 

tại các phường, xã. Cải tạo, chăm sóc vườn hoa, góp phần xây dựng thành phố 

Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp và chuẩn bị cho năm học mới. 

- Tham gia các tiết mục văn hóa, văn nghệ tại Phố đi bộ Kỳ Lừa theo chủ đề, 

chủ điểm. 

IV. MỨC THU KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG HÈ  

1. Mức thu Đoàn phí, hè phí đối với đoàn viên, hội viên, thanh niên 

- Đoàn phí: 

+ Đoàn viên hưởng lương: 5.000đ/người/tháng x 3 tháng. 

+ Đoàn viên không hưởng lương: 2.000đ/người/tháng x 3 tháng. 

- Hè phí: 10.000đ/đoàn viên, thanh niên, sinh viên/tháng x 2 tháng 

2. Mức thu Hè phí đối với đội viên, thiếu niên (tính trong cả đợt hè) 
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  + Đối với các trường thuộc 05 phường:    10.000đ/em. 

+ Đối với các trường thuộc 03 xã:  7.000đ/em. 

 * Lưu ý: 

- Đối với đoàn viên, thanh thiếu nhi trong các trường TH, THCS và THPT: 

nộp đoàn phí và hè phí cho Đoàn trường, Liên đội trường học để Đoàn trường, 

Liên đội trường học bàn giao lại cho Đoàn phường, xã.  

- Đối với thanh niên trong các trường học THCS và THPT (chưa phải là 

đoàn viên): nộp hè phí cho Đoàn trường, Liên đội trường học để Đoàn trường, 

Liên đội trường học bàn giao lại cho Đoàn phường, xã.  

3. Công tác thu và bàn giao Đoàn phí, hè phí 

 - Đề nghị BGH, BCH Đoàn, Tổng phụ trách Đội các nhà trường chỉ đạo 

hoàn thành việc thu Đoàn phí, hè phí hoàn thành trước ngày 15/5/2022 và bàn 

giao Đoàn phí, hè phí cho BCĐ các phường, xã (qua Đoàn Thanh niên phường, xã) 

quản lý và tham mưu tổ chức hoạt động hè trên địa bàn dân cư. Thời gian hoàn 

thành trước ngày 20/5/2022.  

- Đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND các phường, xã quan tâm, tạo điều kiện 

hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương, chỉ đạo vận động các nguồn lực xã hội hỗ 

trợ tổ chức và tham gia hoạt động hè.   

 - Kinh phí thu được dành cho BCĐ hè phường, xã tổ chức các hoạt động Hè 

như: về nguồn, thăm hỏi tặng quà, giúp đỡ ngày công cho gia đình chính sách, 

người có công; xây dựng công trình, phần việc thanh thiếu nhi chào mừng các sự 

kiện, ngày lễ lớn của Trung ương và địa phương, chung tay xây dựng nông thôn 

mới, xây dựng đô thị văn minh; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; 

công tác khen thưởng, mua sắm các vật dụng cần thiết cho hoạt động hè... và tham 

gia hoạt động cấp thành phố. 

 - Các hoạt động chi phải có sự đồng ý của Trưởng BCĐ hè các cấp, riêng 

kinh phí hoạt động từ nguồn thu Đoàn phí, hè phí giao cho Đoàn cơ sở phường, xã 

(là Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ) quản lý và chi đảm bảo đúng theo quy 

định về tài chính của Nhà nước. Ban Chấp hành Đoàn phường, xã chịu trách nhiệm 

tham mưu cho BCĐ hè phường, xã chi nguồn kinh phí trên. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Kiện toàn và thành lập Ban Chỉ đạo hè các cấp 

 - Ban Chỉ đạo (BCĐ) hè được xây dựng từ cấp thành phố đến phường, xã, 

khối/thôn. Thành viên Ban Chỉ đạo hè phường, xã gồm: 

 + Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND. 

 + Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực là Bí thư Đoàn Thanh niên. 
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 + Chủ tịch Hội đồng Đội phường, xã; Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng 

trường TH, THCS làm Phó Ban Chỉ đạo hè các phường, xã. Các đồng chí Tổng 

phụ trách hoặc giáo viên các trường TH, THCS tham gia Ủy viên Ban Chỉ đạo. 

 + Một số lực lượng khác do phường, xã chủ động bố trí. 

 - Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp phân công nhiệm vụ cụ thể cho các 

thành viên BCĐ phụ trách các điểm sinh hoạt hè, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc 

và giúp đỡ tổ chức các hoạt động tại các điểm sinh hoạt.  

 2. Phụ trách sinh hoạt hè 

 - Đoàn Thanh niên các phường, xã có trách nhiệm thành lập đội ngũ anh chị 

phụ trách được chia làm các Tổ phụ trách tại các điểm sinh hoạt trên địa bàn đơn vị 

mình. Mỗi điểm sinh hoạt có từ 02 đến 05 anh, chị phụ trách (01 Tổ trưởng và các 

thành viên). Tổ trưởng có trách nhiệm xây dựng chương trình hoạt động cụ thể của 

điểm sinh hoạt do mình phụ trách, tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 

thành viên, đảm bảo duy trì tốt hoạt động của các điểm sinh hoạt. 

 - Đoàn Thanh niên phường, xã phối hợp với các thành viên BCĐ hè thành 

phố trực tiếp phụ trách theo dõi hoạt động của các điểm sinh hoạt. 

 3. Đề nghị các Trường THPT trên địa bàn thành phố, THPT Cao Lộc 

 * Nhiệm vụ: 

  -  Hoàn thành việc bàn giao đoàn viên, thanh niên sinh hoạt nơi cư trú, lập 

danh sách trích ngang của đoàn viên theo địa bàn nơi cư trú có xác nhận của Ban 

Chấp hành Đoàn trường. Địa chỉ nơi cư trú cần ghi rõ khối, thôn, phường, xã, số 

điện thoại liên hệ của cá nhân và số điện thoại của phụ huynh (nếu có). 

 - Giao cho đồng chí Bí thư Đoàn trường chịu trách nhiệm thu và tổng hợp 

Đoàn phí 03 tháng hè bàn giao đầy đủ cho Ban Chấp hành Đoàn cơ sở phường, xã 

theo danh sách đã lập, có xác nhận của Ban Chấp hành Đoàn trường, bàn giao 

xong trước ngày 25/5/2022. 

 - Ban Chấp hành Đoàn trường có trách nhiệm hoàn thiện việc bàn giao danh 

sách và quán triệt đoàn viên, thanh niên chuyển Phiếu sinh hoạt nơi cư trú về Đoàn 

phường/xã trước ngày 25/5/2022; lấy xác nhận của xã/phường khi kết thúc kỳ nghỉ 

hè để làm căn cứ phân loại, đánh giá đoàn viên theo sổ đoàn viên cuối năm học. 

  * Thời gian bàn giao học sinh về địa phương: 

 - Đề nghị Đoàn trường THPT Việt Bắc, THPT Hoàng Văn Thụ, THPT 

chuyên Chu Văn An, THPT huyện Cao Lộc hoàn thành việc bàn giao đoàn viên, 

thanh niên sinh hoạt nơi cư trú cho Đoàn phường, xã trên địa bàn thành phố xong 

trước ngày 25/5/2022.  

- Các đơn vị trường học bàn giao học sinh về sinh hoạt nơi cư trú cần có: 
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+ Biên bản bàn giao đoàn viên học sinh nơi cư trú giữa BCH Đoàn trường 

và Đoàn cơ sở phường, xã. 

+ Danh sách đoàn viên theo địa bàn cư trú (có địa chỉ cụ thể, điện thoại liên 

hệ) có xác nhận của Đoàn trường. 

+ Bàn giao Đoàn phí và hè phí của đoàn viên và thanh niên của nhà trường 

trong thời gian hè cho Đoàn cơ sở phường, xã theo từng đơn vị. 

+ Chuyển phiếu sinh hoạt nơi cư trú cho đoàn viên, thanh niên (theo mẫu số 01). 

* Thời gian bàn giao học sinh từ địa phương trở về các nhà trường:  

Đoàn cơ sở phường, xã tiếp nhận phiếu sinh hoạt nơi cư trú của đoàn viên, 

thanh niên khi kết thúc năm học (trước ngày 25/5) và nhận xét vào phiếu sinh hoạt 

nơi cư trú khi kết thúc hoạt động Hè (trước ngày 20/8); bàn giao lại cho Ban Chấp 

hành Đoàn trường (thực hiện theo Hướng dẫn số 18-HD/TĐ-SGDĐT, ngày 

08/4/2013 của Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn về hướng dẫn 

đoàn viên học sinh, sinh viên nơi cư trú) để làm căn cứ phân loại đoàn viên cuối 

năm học và đầu năm học mới.  

Phiếu nhận xét đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú có xác nhận của Chi đoàn và 

Đoàn cơ sở (theo mẫu số 01). 

 4. Chi đoàn, Liên đội trường TH, THCS trên địa bàn thành phố 

- Ban Chấp hành Chi đoàn và Liên đội các trường lập danh sách trích ngang 

của học sinh là đoàn viên, đội viên theo địa bàn cư trú có xác nhận của Ban Giám 

hiệu nhà trường. Địa chỉ nơi cư trú cần ghi rõ khối, thôn, phường, xã và thông tin 

cá nhân. 

- Giao cho đồng chí Bí thư Chi đoàn nhà trường và đồng chí giáo viên Tổng 

phụ trách của các Liên đội hoàn thành công tác thu Đoàn phí, hè phí của đoàn viên, 

đội viên, học sinh theo quy định và bàn giao về Ban Chỉ đạo hè các phường, xã. 

- Quán triệt học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương nộp Phiếu chuyển sinh 

hoạt Hè (theo mẫu số 02) có xác nhận của Ban Giám hiệu nhà trường trực tiếp cho 

Đoàn cơ sở phường, xã; cung cấp số điện thoại liên hệ của Bí thư Đoàn xã, phường 

để đoàn viên, đội viên tiện liên hệ về nơi cư trú. 

- Đoàn cơ sở phường, xã tiếp nhận phiếu sinh hoạt nơi cư trú của học sinh 

TH, THCS khi kết thúc năm học (trước ngày 25/5); nhận xét vào phiếu sinh hoạt 

nơi cư trú khi kết thúc hoạt động hè; bàn giao lại cho Chi đoàn, Liên đội trường 

học để làm căn cứ xét hạnh kiểm học sinh (trước ngày 20/8). 

Phiếu chuyển sinh hoạt Hè có xác nhận của Chi đoàn và Đoàn cơ sở (theo 

mẫu số 02). 

5. Ban Chỉ đạo Hè và Đoàn cơ sở các phường, xã 
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 - Ban Chỉ đạo hè trực tiếp chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Ban Giám hiệu các 

trường phối hợp tổ chức bàn giao, tiếp nhận học sinh về hè chu đáo; cử giáo viên 

hỗ trợ sinh hoạt hè. Phổ biến kịp thời kế hoạch sinh hoạt cho các anh chị phụ trách 

và thanh thiếu nhi trên địa bàn. Yêu cầu xong trước ngày 25/5/2022. 

- Đoàn cơ sở các phường, xã tiếp nhận và theo dõi, đánh giá chất lượng hoạt 

động của đoàn viên, học sinh, sinh viên sinh hoạt nơi cư trú và đội viên, thiếu nhi. 

Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi, kết hợp với các hoạt động của 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. 

- Trực tiếp tham mưu cho BCĐ hè phường, xã xây dựng và triển khai Kế 

hoạch cụ thể, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, thành viên trong BCĐ, phân công 

cán bộ, anh chị phụ trách tại các điểm sinh hoạt, triển khai có hiệu quả Kế hoạch 

hoạt động Hè trên địa bàn dân cư năm 2022. Bàn giao đoàn viên, thanh niên, đội 

viên, thiếu nhi về trường kèm phiếu đánh giá (theo mẫu số 01 và 02) trước ngày 

25/8/2022. 

 VI. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

 1. Số lượng khen thưởng 

Ban Chỉ đạo Hè thành phố căn cứ vào kết quả hoạt động của các đơn vị, tiến 

hành trao khen thưởng cho 08 tập thể và 10 cá nhân (mỗi đơn vị gửi trình khen 

thưởng không quá 01 tập thể và 01 cá nhân). 

2. Quy định hồ sơ khen thưởng 

- Căn cứ điều kiện tình hình thực tế, Đoàn cơ sở các phường, xã chủ động 

tham mưu cho Ban Chỉ đạo hè phường, xã thực hiện tốt công tác thi đua khen 

thưởng tại cơ sở, kịp thời động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong công tác hè trên địa bàn dân cư. 

- Gửi hồ sơ khen thưởng gồm cả bản cứng và bản điện tử (theo email 

thanhdoanls@gmail.com) về Thành đoàn - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo hè 

thành phố trước ngày 25/8/2022 để làm căn cứ tham mưu cho Ban Chỉ đạo hè 

thành phố họp xét khen thưởng theo quy định. 

VII. HOẠT ĐỘNG CẤP THÀNH PHỐ 

1. Tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội LHTN cho 100% 

Bí thư, Phó Bí thư cơ sở Đoàn khối, thôn; anh chị phụ trách Hè (tháng 5/2022). 

2. Chỉ đạo tổ chức bàn giao học sinh về hè giữa các đơn vị trường TH, 

THCS với Đoàn cơ sở phường, xã; hoàn thành việc bàn giao, theo dõi và nhận xét 

hoạt động đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú của các trường THPT. 

3. Tổ chức Diễu hành phòng, chống ma túy năm 2022. 

mailto:thanhdoanls@gmail.com
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4. Phối hợp tổ chức 02 lớp bơi và phòng, chống tai nạn thương tích miễn phí 

cho thanh thiếu nhi. Phối hợp triển khai các lớp năng khiếu hè (nhạc, vẽ, nhảy dân 

vũ, khiêu vũ, võ thuật, thể thao, nấu ăn...). 

5. Tổ chức Ngày hội sáng tạo bảo vệ môi trường gắn với xây dựng đời sống 

văn hóa mới tại xã nông thôn mới (dự kiến chọn xã Quảng Lạc). 

6. Tổ chức Hội thi hè với nội dung văn hóa, văn nghệ chủ đề “Sắc màu tuổi 

trẻ” với các tiết mục hát, múa, nhảy hiện đại…  

7. Tổ chức Giải bóng đá Thanh niên thành phố mở rộng năm 2022 (dự kiến tập 

trung khối trường THPT và tương đương trên địa bàn thành phố, huyện Cao Lộc). 

8. Tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch trong đoàn viên 

thanh niên thành phố Lạng Sơn.  

9. Phối hợp tổ chức Lễ thắp nến tri ân nhân dịp 27/7. Thăm hỏi, tặng quà, 

giúp đỡ ngày công cho gia đình chính sách, hộ nạn nhân da cam dioxin và Cựu 

TNXP trên địa bàn thành phố. 

10. Triển khai các hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; tổ chức 

hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, thực hiện công trình 

thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giúp đỡ hộ nghèo, 

cận nghèo, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng mới và nâng cấp các điểm 

vui chơi cho thanh thiếu nhi tại các xã, phường. 

11. Tổng kết hoạt động Hè năm 2022.  

(có Kế hoạch riêng từng hoạt động) 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hoạt động Hè năm 2022 của Ban Chỉ đạo hè 

thành phố Lạng Sơn. Mọi vướng mắc liên hệ Thành đoàn Lạng Sơn - Cơ quan 

Thường trực Ban Chỉ đạo, ĐT: 02053.716.265; Email: thanhdoanls@gmail.com./. 

 

Nơi nhận:                                                               
- TT Thành ủy (b/c);                                             

- TT HĐND TP (b/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- TT Tỉnh đoàn; 

- Ban TTN-TH Tỉnh đoàn; 

- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy;          

- Các thành viên BCĐ Hè thành phố;                                                                        

- UBND các phường, xã;         

- BGH, Đoàn TN các trường Tiểu học, THCS, 

THPT trên địa bàn; 

- Liên đội các trường TH, THCS trên địa bàn; 

- CPVP, CVVX; 

- Trang TTĐT TP;                     

- Lưu: VT, Thành đoàn. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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