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HƯỚNG DẪN
Về việc tổ chức Sinh hoạt hè 2019
Thực hiện công văn số 3964/BGDĐT-GDCTCTHSSV ngày 04/9/2018 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công
tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019;
Thực hiện hướng dẫn số 19/HD-SGDĐT ngày 14/8/2018 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng
dẫn việc triển khai tổ chức sinh hoạt hè năm 2019, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; 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; Quyết định số 1299/QĐ-TTg
ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng Văn hóa ứng
xử trong trường học giai đoạn 2018-2025; Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày
28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động phòng
chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và
giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021; Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày
12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo
lực học đường trong cơ sở giáo dục; Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019
của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non,
cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
- Triển khai và tổ chức tốt các hoạt động hè góp phần thực hiện tốt các Chỉ thị
của Đảng và Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em; giáo dục lý
tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, ý thức tình nguyện vì cộng đồng; giáo dục lòng
yêu quê hương, đất nước, lòng nhân ái, biết kính trọng, lễ phép, thương yêu ông, bà,
cha, mẹ, người thân trong gia đình; giáo dục tình làng, nghĩa xóm, biết giúp đỡ người
có hoàn cảnh khó khăn, giao tiếp ứng xử văn hóa.
- Tiếp tục thực hiện hoạt động hè thiết thực theo phương châm vui tươi, lành
mạnh, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với sở thích, nguyện vọng và tâm sinh lý
của học sinh.
II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN TỔ CHỨC
1. Chủ đề Sinh hoạt hè năm 2019
Tăng cường phát huy Quyền trẻ em trong việc tham gia vào những vấn đề có
liên quan đến trẻ em.
2. Thời gian: Từ ngày 01/6/2019 đến đầu năm học mới.

III. NỘI DUNG
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục
- Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng, vun đắp
tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với chủ quyền Tổ quốc, biên giới, biển
đảo; giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử học đường, giúp
học sinh phát triển toàn diện, có lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật, có năng
lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế, có sức khỏe, tri thức và kỹ năng lao động, trở
thành những công dân có ích.
Đẩy mạnh các hoạt động xung kích, sáng tạo thông qua các hoạt động du khảo,
hội thi, sinh hoạt Câu lạc bộ, đội, nhóm gắn với giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, ý
thức trách nhiệm trong phòng tránh tai nạn thương tích; phòng chống ma túy, các tệ
nạn xã hội, bạo lực học đường; giáo dục chấp hành tốt luật giao thông; giáo dục giới
tính, …
- Nâng chất lượng và sáng tạo các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể,
phù hợp với lứa tuổi của học sinh.
- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến trong học sinh số điện thoại đường dây nóng:
+ 111: Tổng đài quốc gia.
+ 18008077: Trung tâm công tác xã hội Bảo vệ trẻ em tỉnh An Giang.
+ 18001567: Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
(Cuộc gọi đến đều được miễm phí khi gia đình và trẻ em có nhu cầu cần được
bảo vệ)
- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về vị trí, vai trò và tầm quan
trọng của văn hóa đọc; trang bị các kiến thức, kỹ năng đọc, định hướng đọc lành mạnh,
bổ ích cho học sinh.
- Đẩy mạnh xây dựng và triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong trường
học; phát động các phong trào, hoạt động thi đua gần gũi, thiết thực, hiệu quả về hành
vi giao tiếp, ứng xử văn hóa trong trường học, trong gia đình, tại cộng đồng và khi sử
dụng các trang mạng xã hội. Đặc biệt, thực hiện tốt vai trò nêu gương của cán bộ, giáo
viên trước học sinh; kịp thời nhắc nhở, phê bình những hành vi kém văn hóa, không
phù hợp với chuẩn mực đạo đức, phong tục tập quán, truyền thống của người Việt
Nam.
- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục học sinh nâng cao cảnh giác trước các hành vi
không hợp pháp của kẻ xấu; đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường, khu vực xung
quanh nhà trường, nhất là an ninh khu vực cổng trường và những điểm phụ (điểm lẻ).
2. Tổ chức các lớp ôn tập, rèn luyện trong hè, giáo dục kỹ năng sống, chăm
sóc sức khỏe, giáo dục thể chất trong trường học
- Sáng tạo và nâng chất các hoạt động giáo dục rèn luyện các kỹ năng mềm , kỹ
năng thực hành xã hội cho học sinh, nhất là kỹ năng tự bảo vệ; kỹ năng giao tiếp, ứng
xử văn hóa;...
- Phát huy hiệu quả các mô hình sinh hoạt ngoại khóa, sáng tạo bằng những
hoạt động giáo dục thiết thực, vừa chơi vừa học thông qua sinh hoạt các Câu lạc bộ
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học tập, Câu lạc bộ sở thích, đội, nhóm,... giúp học sinh có điều kiện tham gia các hội
thi, phát triển năng khiếu, tư duy, óc sáng tạo.
- Phát động quyên góp sách giáo khoa, đồ dùng học tập tặng cho thiếu nhi có
hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trong và ngoài
huyện.
- Tổ chức tốt các hoạt động trong Tháng hành động Vì trẻ em, tạo môi trường
lành mạnh để học sinh phát triển năng khiếu, bồi dưỡng ươm mầm tài năng. Phối hợp
với các ngành chức năng định hướng cho học sinh sử dụng đồ chơi an toàn, tránh xa
các trò chơi độc hại có yếu tố bạo lực hoặc phản văn hóa, gây ảnh hưởng đến sức
khỏe, sự phát triển tâm lý của các em.
- Tổ chức các Trại hè bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện
thực tế của đơn vị và địa phương nhưng phảo đảm bảo an toàn, có biện pháp phòng
tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh; có cam kết và thông tin kịp thời, đầy
đủ đến phụ huynh học sinh.
- Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ban, ngành, đoàn thể của địa
phương, chủ động vận động mọi nguồn lực tổ chức tốt công tác phổ cập bơi cho học
sinh tại đơn vị; thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, can thiệp, trợ giúp, giáo dục,
chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ bị xâm hại, bị lạm dụng
sức lao động, trẻ nhiễm HIV/AIDS; quản lý tốt học sinh trong dịp hè, tuyệt đối không
để các em bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội: buôn bán, sử dụng ma tuý,
đua xe, đánh bạc hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác; giáo dục học sinh thực hiện
các công việc như: thăm viếng, chăm sóc ông, bà và người thân; khám sức khỏe định
kỳ, hình thành và giáo dục kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe bản thân, vệ sinh cá nhân,…
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý,
giáo dục học sinh trong dịp hè; tuyên truyền cho các em việc không tổ chức đi tắm ao,
hồ, sông, suối hoặc đi chơi ở những vùng nguy hiểm như: nơi nước chảy mạnh, thác
ghềnh, công trình công cộng, nơi có độ sâu quá đầu người, núi cao, vắng vẻ,... tránh để
xảy ra tai nạn thương tích, xâm hịa, bạo lực học sinh.
- Quan tâm đến vấn đề tổ chức, phân công người phụ trách thật chặt chẽ trong
các đợt tham quan, hoạt động dã ngoại, du khảo về nguồn của trường nhằm tăng cường
đảm bảo an toàn, giáo dục tích cực cho học sinh hiểu để phòng tránh tai nạn thương
tích.
3. Tổ chức các hoạt động tình nguyện Vì cuộc sống cộng đồng
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền và vận động học sinh tích
cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, tình nguyện tại địa phương vì sự phát
triển của cộng đồng, tiết kiệm, đóng góp gây quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ bị khuyết
tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,…
- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của học sinh trong chương trình Tiếp
sức mùa thi, Tiếp sức đến trường, chiến dịch Hoa phượng đỏ, Tháng hành động vì trẻ
em gắn với đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường,
phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và các hoạt động xã hội từ thiện
khác.
4. Tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục
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- Tăng cường công tác phối hợp tại địa phương, tổ chức các hoạt động vận động
các nguồn lực xã hội, chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường góp
phần ngăn chặn học sinh bỏ học; giúp các em có một mùa hè bổ ích, thiết thực, an toàn
và tiết kiệm.
- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tốt Tháng hành động
vì sự nghiệp giáo dục, Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường; hưởng ứng mạnh mẽ Tháng
hành động vì trẻ em bằng các hoạt động, việc làm cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế
của địa phương, đơn vị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục
- Xây dựng, triển khai kế hoạch Sinh hoạt hè năm 2019; tổ chức và tham gia
các hoạt động trọng tâm (theo Phụ lục đính kèm). Tùy vào tình hình, điều kiện thực tế
của đơn vị và địa phương, mỗi trường học tự thiết kế nội dung và lịch sinh hoạt hè sao
cho phong phú, phù hợp tâm lý lứa tuổi học sinh; đặc biệt quan tâm đến việc tạo điều
kiện cho đối tượng học sinh nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khiếm khuyết được
tham gia vui chơi; quan tâm đến việc xây dựng nội dung rèn luyện, tuyên truyền, giáo
dục chuyển đổi hành vi tích cực cho học sinh chưa ngoan trong dịp hè.
- Thành lập Ban Chỉ đạo gồm có: lãnh đạo nhà trường, Bí thư Đoàn trường,
giáo viên Tổng phụ trách Đội (đối với cấp Tiểu học, THCS, phổ thông có nhiều cấp
học), cán bộ chủ chốt của đơn vị, mời đại diện Ban chấp hành Đoàn phường, xã, thị
trấn (gọi chung là Đoàn cơ sở), mời đại diện Ban đại diện Cha mẹ học sinh, Chi hội
Khuyến học cơ sở để thống nhất kế hoạch thực hiện. Căn cứ tình hình thực tế ở mỗi
đơn vị, thành viên BCĐ có thể thay đổi nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
- Tuyên truyền cho phụ huynh và học sinh về ý nghĩa của việc tham gia sinh
hoạt hè tại trường và địa phương. Có lịch sinh hoạt cụ thể, rõ ràng, số điện thoại liên
lạc của người phụ trách, thông báo kịp thời đến từng phụ huynh và học sinh. Linh
hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tạo điều kiện cho học sinh được tham gia các
hoạt động cùng với gia đình (tham quan, học tập, thăm ông bà...); không ép buộc học
sinh khi các em đã có hoạt động học tập, tham quan, vui chơi, giải trí cùng gia đình.
- Những trường hợp học sinh không tham gia sinh hoạt hè theo lịch của trường,
đơn vị cần xây dựng kênh thông tin, kịp thời nắm tình hình, phản hồi với phụ huynh
học sinh; ghi nhận cam kết của gia đình đối với việc quản lý học sinh tại gia đình.
- Lập dự toán kinh phí sinh hoạt hè và sử dụng kinh phí theo quy định hiện
hành. Tham mưu với các cơ quan chức năng, thực hiện tốt chế độ chính sách cho các
đối tượng tham gia. Phản ánh kịp thời về cấp quản lý những vấn đề liên quan đến kinh
phí Sinh hoạt hè.
- Phân công trực cơ quan, đảm bảo an toàn tài sản của đơn vị, đảm bảo quốc
phòng, an ninh, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường,
an ninh trật tự trường học.
- Đoàn – Đội trường học phát huy vai trò trong công tác tham mưu, phối hợp
với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường nhằm triển khai thực hiện, theo dõi,
tổng hợp, báo cáo kết quả và đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh cho Thường trực
Ban Chỉ đạo Sinh hoạt hè để kịp thời chỉ đạo theo phân cấp quản lý.
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- Sau khi kết thúc sinh hoạt hè, các đơn vị tổ chức 01 buổi tổng kết, đánh giá,
rút kinh nghiệm tình hình sinh hoạt hè tại đơn vị (có biên bản cụ thể).
2. Công tác kiểm tra, báo cáo
- Giao phòng Chính trị, tư tưởng triển khai kế hoạch Sinh hoạt hè đến các đơn
vị trực thuộc, phối hợp với các ban ngành có liên quan tiến hành kiểm tra việc tổ chức
sinh hoạt hè.
- Ban chỉ đạo sinh hoạt hè phải hoàn thành việc đánh giá, nhận xét, báo cáo kết
quả sinh hoạt hè của đơn vị trước ngày 10/8/2019 về email:
phongchinhtritutuong@angiang.edu.vn.
- Mọi vấn đề phát sinh và chưa rõ, vui lòng liên hệ phòng Chính trị, tư tưởng,
Sở Giáo dục và Đào tạo để được giải đáp thêm, số điện thoại: 02963.958979.
3. Khen thưởng, phê bình
Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét kết quả triển khai thực hiện kế hoạch sinh
hoạt hè năm 2019, thời gian nộp báo cáo và kết quả kiểm tra hoạt động tại các đơn vị
để đề xuất Ban chỉ đạo Sinh hoạt hè tỉnh khen thưởng hoặc góp ý kiến, phê bình.
Trên đây là hướng dẫn Sinh hoạt hè năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo An
Giang, căn cứ vào điều kiện thực tế tại đơn vị đề nghị thủ trưởng triển khai thực hiện
tốt nội dung hướng dẫn này./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (Vụ GDCTHSSV);
- VP.UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh (PA03, PV05, PC08);
- Tỉnh Đoàn TNCS HCM;
- Sở LĐTBXH;
- Sở VHTTDL;
- Sở Y tế;
- Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh;
- Chi cục DS-KHHGĐ;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng GDĐT các huyện, thị, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT;
- Báo AG;
- Đài PTTH AG;
- BGĐ Sở GDĐT;
- Các phòng, TTra Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, 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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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC
Hướng dẫn tổ chức Sinh hoạt hè năm 2019
(Đính kèm Hướng dẫn số 08/HD-SGDĐT ngày 07/5/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT

Thời
gian

Hoạt động

Cấp tổ
chức

Thực hiện

1

Tổ chức Lễ phát động Sinh
hoạt hè lồng ghép phát
Các phòng
Ngày
động Tháng hành động vì Trường và GDĐT huyện,
01/6/2019 trẻ em, Chiến dịch truyền
huyện
thị xã, thành
thông “Chấm dứt xâm hại,
phố
bạo lực đối với trẻ em”

2

Từ ngày
Tổ chức sinh hoạt chuyên
01/6/2019
đề “Phòng tránh xâm hại,
–
bạo lực trẻ em”
10/6/2019

3

Tổ chức các buổi tuyên
Từ tháng
truyền về Bình Đẳng giới,
6/2019
giáo dục sức khỏe sinh sản
đến tháng
vị thành niên, giáo dục giới
8/2019
tính, Dân số - KHHGĐ

4

Từ tháng
6/2019
đến tháng
8/2019

Tham gia các hoạt động,
phong trào do Đoàn Thanh
niên và Hội đồng đội các
cấp tổ chức (nếu có)

5

Từ tháng
Tham gia hội thi Bơi lặn
6/2019
cứu duối, Bóng đá U11
đến tháng
(nếu có)
8/2019

6

Tổ chức hội thi vẽ tranh
Từ tháng
dành cho học sinh thực hiện
6/2019
đề án “Giải thưởng Mỹ
đến tháng
thuật thiếu nhi Việt Nam”
8/2019
năm 2019

Trường

THCS, THPT
và phổ thông
có nhiều cấp
học

Trường

Trường
THPT và phổ
thông có
nhiều cấp học

Ghi chú
Phòng GDĐT phối
hợp với địa phương
chỉ đạo các trường
trực thuộc tổ chức
đồng loạt
Tất cả các trường thực
hiện đồng loạt trong
tuần đầu tháng 6

Các hoạt động hội thi
cấp tỉnh, thực hiện
theo Chương trình
phối hợp năm học
2018-2019 giữa Sở
GDĐT với Tỉnh đoàn

Trường

Trường Tiểu
học, THCS và
THPT

Huyện

Sở Lao động –
Các phòng
Thương binh và Xã
GDĐT huyện,
hội phối hợp với Sở
thị xã, thành
Văn hóa – Thể thao và
phố
Du lịch tổ chức

Trường

Hội thi cấp huyện và
tỉnh thực hiện theo kế
hoạch số 937/KHLTSVHTTDL-SGDĐTTĐ-HLHVHNT ngày
17/5/2018 của Sở
VHTTDL với Sở
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Trường Tiểu
học, THCS

TT

Thời
gian

Hoạt động

Cấp tổ
chức

Thực hiện

Ghi chú
GDĐT

7

8

9

10

11

Từ tháng
Tổ chức cuộc thi Sáng tạo
6/2019
Thanh thiếu niên, nhi đồng
đến tháng
năm 2019
8/2019

Tháng
6/2019

Tham gia Hội thi Sáng tạo
kỹ thuật tỉnh An Giang năm
2019

Tháng
6/2019

Tham gia hội thi “Tìm hiểu
kiến thức phòng, tránh xâm
hại, bạo lực đối với trẻ em”

Tháng
6/2019

Tổ chức và tham gia hội thi
Tìm hiểu kiến thức phòng
chống xâm hại trẻ em

Tháng
6/2019

Tổ chức hội thi Tuyên
truyền viên Bảo vệ môi
trường (Thực hiện Đề án
Thông tin tuyên truyền về
ứng phó với biến đổi khí
hậu và phòng chống thiên
tai trong trường học)

Tháng
7/2019

Tổ chức mô hình sinh hoạt
ngoại khóa giáo dục giới
tính, sức khỏe sinh sản vị
thành niên, Dân số KHHGĐ

13

14

12

Trường

Trường Tiểu
học, THCS và
THPT

Lựa chọn sản phẩm
tham gia hội thi cấp
tỉnh vào tháng
10/2019

Tỉnh

Giáo viên và
học sinh các
trường Tiểu
học, THCS và
THPT

Thời gian nhận sản
phẩm: hết ngày
30/6/2019

Tỉnh

Tất cả các
trường

Sở Tư pháp phối hợp
với Sở Lao động –
Thương binh và Xã
hội có hướng dẫn
riêng

Huyện

Phòng GDĐT
Thoại Sơn và
Tri Tôn

Kinh phí do Sở Lao
động – Thương binh
và Xã hội hỗ trợ, có
hướng dẫn riêng

Huyện

Phòng GDĐT Kinh phí do Sở GDĐT
huyện Châu
hỗ trợ, có hợp đồng
Thành
riêng

Kinh phí tổ chức do
Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh hỗ trợ,
Sở GDĐT có hướng
dẫn riêng, giao cho
trường THPT Vĩnh
Xương đăng cai tổ
chức

Cụm

Các trường
THPT trên
địa bàn thị xã
Tân Châu

Tháng
7/2019

Tổ chức hoạt động ngoại
khóa thực hiện Đề án Tổng
thể phát triển giáo dục thể
chất và thể thao trong
trường học

Cụm

Kinh phí do Sở GDĐT
Phòng GDĐT
hỗ trợ; có hợp đồng
huyện Tịnh
riêng; địa điểm tổ
Biên
chức do phòng GDĐT
đề xuất

Tháng
7/2019

Thi tuyên truyền về giới,
kiến thức Bình đẳng giới

Cụm
7

Các trường
THPT trên

Kinh phí do Sở GDĐT
hỗ trợ, có hợp đồng

TT

Thời
gian

Hoạt động

Cấp tổ
chức

(Kết hợp thực hiện Quyết
định 134/QĐ-UBND ngày
23/01/2014 của Ủy ban
nhân dân tỉnh và Đề án
938)

Tháng
8/2019

Tổ chức hoạt động ngoại
khóa thực hiện Đề án
Phòng ngừa tội phạm và
phòng chống vi phạm pháp
luật trong học sinh

16

Tháng
8/2019

Tổ chức hội thi “Văn hóa
ứng xử học đường – Xây
dựng trường học an toàn,
thân thiện” (Kết hợp thực
hiện Đề án giáo dục lý
tưởng cách mạng, đạo đức
lối sống cho thanh thiếu
niên nhi đồng và Đề án Văn
hóa ứng xử học đường)

Huyện

17

Tháng
8/2019

Tổng kết Sinh hoạt hè

Trường

15

Thực hiện

Ghi chú

địa bàn huyện
An Phú

riêng, giao trường
THCS và THPT Vĩnh
Lộc đăng cai tổ chức

Cụm

Các trường
THPT trên
địa bàn huyện
Châu Phú

Kinh phí do Sở GDĐT
hỗ trợ, có hợp đồng
riêng, giao trường
THPT Thạnh Mỹ Tây
đăng cai tổ chức

Phòng GDĐT
thành phố
Long Xuyên

Kinh phí do Sở GDĐT
hỗ trợ; có hợp đồng
riêng; địa điểm tổ
chức do phòng GDĐT
đề xuất
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