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UBND TỈNH AN GIANG
SỞ G IÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 975 /SGDĐT-CTTT

An Giang, ngày 08 tháng 6 năm 2018

V/v hướng dẫn bổ sung hoạt động Sinh
hoạt hè, Thanh niên tình nguyện năm
2018.

Kính gửi:
- Trưởng Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 2206/BGDĐT-CTHSSV ngày 30/5/2018 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 201 8;
Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-BCĐ.SHH ngày 15/5/2018 của Ban chỉ đạo Sinh
hoạt hè tỉnh An Giang về việc tổ chức hoạt động Sinh hoạt hè năm 2018;
Thực hiện công văn số 557/UBND-KGVX ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em;
Tiếp theo Hướng dẫn số 09/HD-SGDĐT ngày 11/5/2018 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc tổ chức Sinh hoạt hè 2018; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng
các đơn vị thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Chủ động triển khai kế hoạch Sinh ho ạt hè theo hướng dẫn của cấp quản lý,
đồng thời bổ sung các nội dung hướng dẫn của địa phương, thiết kế các hoạt động sinh
hoạt hè bổ ích, tập trung, chất lượng theo chủ đề: “Chăm lo, giáo dục trẻ có khả năng
tự lập”.
2. Phối hợp tốt với ban, ngành, đoàn t hể của địa phương tổ chức các hoạt động
hè giúp học sinh vui chơi và học tập thoải mái; tạo cơ hội cho các em được học tập các
lớp năng khiếu, câu lạc bộ sở thích, các lớp học kỹ năng do nhà trường hoặc địa
phương tổ chức nhằm giảm áp lực, căng thẳng, tránh quy điểm xét, hạ hạnh kiểm học
sinh gây áp lực, khó khăn cho phụ huynh; giúp học sinh cảm nhận được một mùa hè
vui tươi, ý nghĩa đúng tâm lý lứa tuổi của học sinh; giúp học sinh có cơ hội được rèn
luyện kỹ năng thực hành xã hội, hình thành tính tự lập thông qua việc thực hiện tốt
công tác phối hợp giữa Nhà trường – Gia đình – Xã hội, mang lại hiệu quả cao trong
việc thực hiện Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2018; phối hợp tăng
cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha
mẹ, các thành viên trong gia đình, giáo viên, người chăm sóc trẻ, người làm việc với
trẻ em và bản thân trẻ em để phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt xâm hại
tình dục trẻ em.
3. Phân công cán bộ, giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm tham gia hoạt
động Sinh hoạt hè cùng học sinh, hỗ trợ cán bộ Đoàn – Đội tổ chức tốt hoạt động tại
đơn vị. Thiết kế các hoạt động sinh hoạt hè chất lượng, mang nét đặc trưng riêng của
đơn vị, tránh dàn trãi, tổ chức hình thức gây tốn kém, lãng phí; thực hiện tốt việc trực
hè theo quy định; chủ động rà soát cơ sở vật chất, xây dựng phương án phòng chống
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và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, bảo quản tốt thiết bị và đồ dùng dạy học, chú ý các đơn vị
trong vùng lũ, nguy cơ sạt lở…
4. Tổ chức Đoàn – Đội trường học tham mưu với lãnh đạo nhà trường trong
công tác tổ chức, tham gia sinh hoạt hè tại đơn vị và địa phương ; tổ chức sinh hoạt hè
thực chất, hiệu quả. Đối với vùng khó khăn, vùng núi, dân tộc thểu số và biên giới, do
điều kiện kinh tế, xã hội, phong tục tập quán đặc thù của địa phương, hình thức tổ
chức nên linh hoạt, sáng tạo, nội dung phong phú, mang lại ý nghĩa giáo dục cao và
hiệu quả cho học sinh. Tăng cường công tác giám sát, phối hợp tại địa phương, đơn vị
nhằm kịp thời phát hiện, báo cáo cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi bạo
lực, xâm hại trẻ em.
5. Đối với các đơn vị trường THPT, THCS và THPT bổ sung vào kế hoạch
Sinh hoạt hè hoạt động thanh niên tình nguyện với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, tình
nguện vì cộng đồng” thông qua các Chiến dịch, chương trình: Thanh niên tình nguyện,
Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Tiếp sức mùa thi; phát huy tinh thần xung kích, tình
nguyện, tạo môi trường thực tiễn để HSSV và cán bộ, giáo viên trẻ rèn luyện, cống
hiến và trưởng thành. Khi xây dựng nội dung các chiến dịch, chương trình, cần chú
trọng đảm bảo công tác an toàn cho học sinh. Đoàn trường chủ động trong hoạt động
tình nguyện hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia; rà soát, lập danh sách và có
phương án hỗ trợ kịp thời các thí sinh có hoàn cảnh, điều kiện khó khăn trong ăn, nghỉ,
đi lại khi tham dự kỳ thi; phát động và hưởng ứng tốt “Chiến dịch những giọt máu
hồng” hè năm 2018 trong toàn đơn vị và cộng đồng.
6. Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể địa phương lồng ghép tổng kết phong
trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2013 – 2018 và
tổng kết sinh hoạt hè năm 2018, đồng thời đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị định số
80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về môi trường
giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường và Quyết
định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án
“Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu
niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020”. Chế độ thông tin, báo cáo thực hiện theo
Hướng dẫn số 09/HD-SGDĐT ngày 11/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Các đơn vị trường học sử dụng và quyết toán kinh phí sinh hoạt hè theo đúng
quy định hiện hành. Các trường THPT, trường THCS và THPT gửi hồ sơ quyết toán
kinh phí tổ chức Sinh hoạt hè về phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (Vụ GDCTHSSV);
- VP UBND tỉnh;
- Tỉnh đoàn;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Giám đốc Sở GDĐT;
- Wesite Sở GDĐT;
- Lưu: VT, KHTC, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Giáo dục và
Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An Giang
Võ Bình Thư
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