UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 863 /SGDĐT-CTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 24 tháng 5 năm 2019

V/v thực hiện Chiến dịch thanh niên
tình nguyện, hoạt động Tiếp sức mùa
thi – Hè năm 2019.

Kính gửi:
- Trưởng Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 2212/BGDĐT-CTHSSV ngày 22/5/2019 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019;
Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-BCĐ.SHH ngày 16/5/2019 của Ban chỉ đạo Sinh hoạt
hè tỉnh An Giang về việc tổ chức hoạt động Sinh hoạt hè năm 2019;
Tiếp theo Hướng dẫn số 08/HD-SGDĐT ngày 07/5/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
về việc tổ chức Sinh hoạt hè 2019; 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 hoạt 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: “Tăng cường phát huy Quyền trẻ em trong việc tham
gia vào những vấn đề có liên quan đến trẻ em”.
2. Phối hợp với ban, ngành, đoàn thể của địa phương tổ chức các hoạt động 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, thực
hiện Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2019; 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, tham gia hoạt động Sinh hoạt hè cùng học sinh, 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; rà soát cơ sở vật
chất, xây dựng phương án phòng chống 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… Chủ động khảo sát, lấy ý
kiến cán bộ, giáo viên và học sinh về việc thực hiện kế hoạch phòng chống bạo lực học
đường, quy tắc ứng xử trong trường học; nghiêm túc thực hiện ngay đầu năm học 20192020.
4. Đối với vùng khó khăn, vùng núi, dân tộc thiểu số và biên giới, hình thức tổ chức
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, nhằm kịp thời phát hiện, báo cáo cơ quan chức năng để
xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.
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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 “Thanh niên tình nguyện 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.
6. Phối hợp thực hiện tốt hoạt động Tiếp sức mùa thi tại đơn vị; phân công đoàn viên
giáo viên cùng đoàn viên học sinh (khối 10, 11), khảo sát, nắm chắc tình hình của những học
sinh có hoàn cảnh khó khăn, có biện pháp hỗ trợ kịp thời phương tiện đi lại, nơi ăn, nghỉ
trong các buổi thi, ngày thi; có phương án tổ chức tốt việc hỗ trợ giữ vật dụng cá nhân hoặc
cho mượn đồ dùng học tập… (không nằm trong danh mục đồ dùng cấm mang vào phòng thi,
không vi phạm quy chế thi) cho các thí sinh tham gia Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; nhắc
nhở thí sinh khi đi thi không mang theo vật dụng có giá trị hoặc nhiều tiền mặt để tránh mất
cắp, ảnh hưởng đến tâm lý thi. Hoạt động tình nguyện, tiếp sức mùa thi cần đảm bảo an toàn
về sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông,... cho
thí sinh và cả đoàn viên, thanh niên tình nguyện.
7. Tùy điều kiện thực tế tại địa phương, có thể huy động, vận động sự tham gia của
đoàn viên thanh niên, mạnh thường quân, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban đại diện cha mẹ
học sinh, phụ huynh học sinh, lực lượng an ninh… tham gia vào hoạt động Tiếp sức mùa thi.
Trưởng điểm thi sẽ quyết định khu vực giữ đồ cho thí sinh sao cho hợp lý và quyết định thời
điểm thi hành nhiệm vụ của lực lượng tình nguyện tại khu vực thi trong suốt thời gian diễn ra
kỳ thi.
8. 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.
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc báo cáo nhanh (theo mẫu đính kèm) hoạt động tiếp
sức mùa thi về Sở GDĐT (thông qua Phòng Chính trị, tư tưởng) chậm nhất ngày 19/6/2019;
báo cáo các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động Tiếp sức mùa thi trong thời gian diễn
ra kỳ thi về:
Email phongchinhtritutuong@angiang.eud.vn, hoặc số điện thoại 02963 958979,
0918842345 (gặp Minh Bảo Trân, CV Sở GDĐT)
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;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, KHTC, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo dục
và Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An
Giang

Võ Bình Thư
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Mẫu báo cáo nhanh hoạt động Tiếp sức mùa thi:

Cơ sở vật chất hỗ trợ thí sinh
Số
phòng
thi

Số thí
sinh
nhà xa
trên
4km

Số Thí
sinh
phải
qua
phà,
đò

Số thí
sinh
được
hỗ trợ
tiếp
sức

Số Đồ
dụng học
tập hỗ
trợ

Số suất
cơm/buổi
thi

Số nơi
nghỉ
(nhà trọ,
phòng
trọ, nhà
dân..)

Số
chuyến
phương
tiện hỗ
trợ đi-lại

Số đoàn
viên
thanh
niên
tham gia
hoạt
động
tình
nguyện
cho kỳ
thi

Nội dung hoạt động (ghi rõ nội
dung và số tiền, nếu có)

Ghi chú
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