SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO AG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PT DTNT THPT AN GIANG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 204/KH-DTNT

Châu Đốc, ngày 17 tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH
V/v tổ chức sinh hoạt hè năm 2022

Căn cứ hướng dẫn số 1615/HD-SGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của sở Giáo
dục và Đào tạo An Giang về việc hướng dẫn tổ chức sinh hoạt hè năm 2022;
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT An Giang đề ra kế hoạch sinh hoạt hè
năm 2022 với nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
Tạo điều kiện giúp các em ĐV-TN phát triển toàn diện, góp phần ngăn ngừa các
loại tệ nạn xã hội, đẩy mạnh hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh. Đồng thời góp
phần tích cực chống học sinh bỏ học trong hè
Tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan,
giao lưu, hội thi, hướng dẫn ôn tập hè,.. tạo sân chơi bổ ích, thiết thực. Đẩy mạnh
phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Tập trung giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống tích cực trong đoàn viên, học
sinh. Thông qua hoạt động hè tạo môi trường rèn luyên, trải nghiệm thực tiễn, giúp các
em nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tích lũy kỹ năng sống để rèn luyện, cống
hiến và trưởng thành.
Tạo môi trường thực tiễn sinh động để học sinh rèn luyện, tham gia thực hiện
phong trào “Học sinh 3 tốt”, cống hiến và trưởng thành. Thông qua các hoạt động góp
phần nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn.
Phân công trực cơ quan bảo quản tài sản của đơn vị; đảm bảo an ninh trật tự
trường học; phòng chống cháy nổ, lao động vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan sư
phạm trong khuôn viên trường học,….
II. CHỦ ĐỀ SINH HOẠT HÈ NĂM 2022

“Tạo môi trường tốt nhất cho trẻ em được bảo vệ và phát triển toàn diện”
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA
1. Thời gian: Từ khi kết thúc năm học 2021 - 2022 đến ngày 25/8/2022.
2. Địa điểm: Tùy theo từng hoạt động (BCĐ thông báo sau).
3. Đối tượng tham gia: Ban chỉ đạo sinh hoạt hè năm 2022; Đoàn viên, thanh
niên Trường PT DTNT THPT AG.
IV/ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, chăm lo đời sống tinh thần cho học sinh:
Tổ chức huy động đoàn viên – học sinh tham dự đầy đủ các lễ mitting, lễ ra quân
các chiến dịch trong hè do địa phương phát động: tham gia ra quân chiến dịch sinh
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hoạt hè; Ngày môi trường thế giới 05/06; viếng nghĩa trang liệt sĩ, lễ “Thắp nến tri ân”
27/07/2022.
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. Tổ
chức các hoạt động kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 –
19/05/2022) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/08/1888 –
20/08/2022). Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quốc tế thiếu nhi (01 -6), ngày
môi trường thế giới (05 -6), ngày quốc tế phòng chống ma túy (26 – 6), ngày gia đình
Việt Nam (28 – 6), hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh” năm 2022 trong toàn thể giáo viên và học
sinh.
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. Tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, đạo đức cho HS như: giáo dục ý thức
bảo vệ môi trường, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, việc chấp hành an
toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, luật phòng chống ma tuý, các tệ nạn
xã hội, diễn đàn “xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo lực học đường”, giáo dục
giới tính…
Tham gia các hoạt động nâng cao năng lực đọc sách, cuộc thi giới thiệu sách do
Trung tâm Văn hóa TP Châu Đốc tổ chức vào tháng 07/2022.
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).
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 và 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, cảnh giác trước những thông tin xấu, độc hại, những
chiêu trò lừa đảo, lôi kéo, dụ dỗ, lợi dụng, xâm hại trẻ em trên các trang mạng xã hội;
đẩy mạnh phát động phong trào “Không chia sẻ, không ủng hộ các nội dung phản
cảm, kích động”, “không tham gia hội nhóm thiếu lành mạnh”, “không tham gia đả
kích, xúc phạm người khác trên mạng xã hội” bằng các buổi tuyên truyền pháp luật
xen kẽ giữa các buổi trực hè.
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2. Tổ chức các lớp ôn tập, giáo dục kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe, thể
chất cho học sinh:
Phối hợp Công an TP Châu Đốc tổ chức tuyên truyền về các vấn đề tệ nạn xã
hội, bạo lực học đường, kỹ năng tự bảo vệ (lồng ghép và kế hoạch số 157/KH-DTNT
ngày 05/05/2022 về việc tổ chức các hoạt động xã hội học đường năm 2022) vào tháng
7/2022.
Phối hợp với CLB Vovinam TP Châu Đốc tổ chức dạy võ tự vệ cho học sinh
khối 10,11.
Tập trung ôn tập cho học sinh khối 12, tổ chức quản lí và đưa rước học sinh trong
thời gian tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022.
Phối hợp với Trung tâm y tế Thành phố Châu Đốc tuyên truyền cách phòng
chống các bệnh nguy hiểm trong hè như: sốt xuất huyết, bệnh tay, chân, miệng, đặc
biệt là dịch bệnh Covid – 19, giáo dục sức khỏe sinh sản. Chú trọng công tác chăm sóc
sức khỏe sinh sản vị thành niên trong đoàn viên – học sinh.
Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho học sinh trong việc đảm bảo an toàn
tính mạng, không tổ chức đi tắm ao, hồ, sông, suối hoặc đi chơi ở những vùng có
nguồn nước nguy hiểm: nước chảy mạnh, thác ghềnh, nơi có độ sâu quá đầu
người....tránh để xảy ra tai nạn đuối nước.
Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội nhằm quản lý tốt học
sinh trong dịp hè. 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.
Khuyến khích HS tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An
Giang lần thứ X năm 2022, xây dựng và tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo phục vụ
các lợi ích vì cộng đồng, xã hội, thiết kế infographic về thực hiện văn hóa ứng xử học
đường.
Tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp, góp phần ổn định và duy
trì sĩ số lớp học, góp sức cùng toàn xã hội trong việc ngăn chặn học sinh trong độ tuổi
phải bỏ học trong hè.
Tổ chức tốt tuần lễ sinh hoạt trước khai giảng. Thực hiện tập huấn các chuyên đề
giáo dục kĩ năng sống, chuyên đề về tình bạn tình yêu cho đoàn viên thanh niên. Huy
động ĐVTN học sinh trở lại trường chuẩn bị năm học mới.
3. Tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Chiến dịch
thanh niên tình nguyện:
Chỉ đạo Đoàn trường thực hiện tốt chiến dịch "Hoa phượng đỏ", chiến dịch
"Mùa hè tình nguyện" theo sự chỉ đạo của Thành đoàn Châu Đốc. Tham gia tu sửa,
bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, các danh lam thắng cảnh, nghĩa trang
liệt sĩ, nhà bia ghi danh tại địa phương, giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình có công
với cách mạng.
Phân công thành viên Ban Giám hiệu, Đoàn thể, các tổ chuyên môn… trực cơ
quan để đảm bảo an toàn tài sản của đơn vị, đảm bảo an ninh quốc phòng, và phòng
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chống cháy nổ. Phân công 10 lớp (khối 10 và 11) luân phiên trực vệ sinh để đảm bảo
trường lớp “Xanh – sạch – đẹp” trong suốt thời gian hè.
Tổ chức chăm sóc và trồng thêm cây xanh nhằm tạo thêm bóng mát cho sân
trường, cải tạo các bồn hoa, cây kiểng trước phòng học và trong khuôn viên trường, cải
tạo sơn sửa cổng trường, hàng rào.
Tuyên truyền, quán triệt học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp
luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giáo dục ý thức, hành vi ứng xử văn hóa
khi tham gia giao thông. Tuyên truyền theo dõi, hướng dẫn học sinh sử dụng và khai
thác mạng an toàn, lành mạnh; tuyên truyền về tác hại của trò chơi trực tuyến có nội
dung không lành mạnh đối với học sinh trong thời gian nghỉ hè.
Tổ chức đội hình tình nguyện Hoa phượng đỏ năm 2022 tham gia công tác Tiếp
sức mùa thi, hỗ trợ cho phụ huynh và thí sinh tham gia kỳ thi TN THPT 2022 và kỳ thi
tuyển sinh 10.
4. Tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục.
Phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác vận động học sinh bỏ học
trở lại trường, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tốt “Tháng hành
động vì sự nghiệp giáo dục”, tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho học sinh, quan
tâm đến chất lượng các hoạt động góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Ngày toàn dân
đưa trẻ đến trường” năm 2022; Hưởng ứng mạnh mẽ “Tháng hành động vì trẻ em” năm
2021” bằng nhiều hoạt động thiết thực.
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.
5. Chế độ thông tin báo cáo:
Tổ chức tổng kết ngày 31/8/2021và báo cáo về Sở GD &ĐT và Ban chỉ đạo sinh
hoạt hè Thành phố Châu Đốc.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :
1. Ban Giám hiệu:
Thành lập Ban chỉ đạo sinh hoạt hè tại đơn vị với thành phần theo quy định.
Phân công lãnh đạo, giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động trong hè.
2. BCH Đoàn trường:
Lên kế hoạch phối hợp với Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn, giáo viên chủ
nhiệm các lớp 10; 11 trong toàn trường và chi đoàn kết nghĩa tổ chức các hoạt động
theo kế hoạch. Sắp lịch trực hè cụ thể, rõ ràng cho các đơn vị lớp 10; 11 và theo dõi,
đánh giá tình hình sinh hoạt hè của từng học sinh.
Tổ chức các hoạt động vui chơi trong suốt thời gian trực hè cho học sinh. Báo
cáo tình hình trực hè của học sinh đến lãnh đạo nhà trường theo tháng.
3. Các tổ chuyên môn: Triển khai kế hoạch, lịch sinh hoạt hè đến giáo viên. Vận
động giáo viên tham gia tích cực các hoạt động trong suốt thời gian tổ chức sinh hoạt
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hè tại đơn vị. Riêng tổ Tiếng Anh – Thể dục – QPAN – GDCN chỉ đạo giáo viên môn
Thể dục lên kế hoạch tổ chức các hoạt động thể thao cho học sinh trong hè; giáo viên
môn GDCD lên lịch phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật; giáo viên dạy quốc
phòng tổ chức tuyên tuyền cập nhật kiến QP-AN cho đoàn viên, học sinh khối 10,11.
4. GVCN và các lớp 10, 11:
Theo dõi lịch phân công trực hè của nhà trường, hướng dẫn học sinh thực hiện
đúng theo sự phân công.
5. Ban quản lý KTX: Theo dõi lịch trực hè của học sinh để kiểm tra tình hình
học sinh nghỉ lại buổi trưa về các vấn đề: Vệ sinh phòng ở, kiểm tra hệ thống điện,
nước, khóa phòng ở trước khi học sinh về; đảm bảo an ninh, trật tự khu nội trú.
6. Thư viện: Lên kế hoạch mua thêm sách trang bị cho thư viện. Thường xuyên
mở cửa thư viện trong suốt thời gian hoạt động hè để đoàn viên học sinh đến tham gia
đọc sách. Tổ chức hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động thi giới thiệu sách năm
2022.
7. Y tế học đường: Lên lịch báo cáo tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh
cho học sinh theo lịch.
Nơi nhận:
- Phòng CTTT – Sở GD&ĐT;
- BCĐ.SHH TP.Châu Đốc;
- Thành viên BGH;
- Các đoàn thể, Tổ trưởng;
- GVCN các lớp 10 và 11;
- Cán bộ TV, Y tế;
- Lưu: VT.
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MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG KẾ HOẠCH SINH HOẠT HÈ NĂM 2022
(Kèm kế hoạch Số: 204 /KH-DTNT ngày 17 tháng 6 năm 2022
về việc tổ chức kế hoạch sinh hoạt hè năm 2022)
STT

Thời gian

Hoạt động

1

7,8/6/2022

Tổ chức hoạt động tiếp sức kỳ
thi Tuyển sinh 10.

BCH Đoàn trường

2

14/6/2022

Viếng nghĩa trang liệt sỹ: Mộ
47 liệt sĩ khuyết danh.

BCH Đoàn trường

HS K11

3

15/6/2022

Diễn đàn Thắp sáng ước mơ

BCH Đoàn trường

HS
K10,11

4

Tháng 7/2022

5

6,7,8/7/2022

6

Tháng 8/2022

7

24/8/2022

8

Tuần cuối
tháng 8/2022

Phân công phụ trách Ghi chú

- Tập huấn kiến thức, kỹ năng
sống, kỹ năng tự bảo vệ mình,
phòng chống bạo lực, xâm hại,
Ban chỉ đạo SHH
phòng, chống tai nạn, thương
tích trẻ em
- Tuyên truyền pháp luật
Tiếp sức thi TN THPT 2022
Đội tiếp sức mùa thi
- Giáo dục truyền thống yêu
nước, ý nghĩa hoạt động Hè.
- Dọn dẹp vệ sinh môi trường, Ban chỉ đạo SHH
sơn sửa CSVC.
- Hoạt động thể thao.
Thi trực tuyến “tuổi trẻ học
tập và làm theo tấm gương tư
Ban chỉ đạo SHH
tưởng, đạo đức, phong cách
HCM” năm 2022
Chuỗi các hoạt động tuần sinh
Tất cả thành viên
HS 3 khối
hoạt tập thể đầu năm học
BCH
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