
 

BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Số:           -CV/TĐTN-TTNTH 
“V/v tổ chức các hoạt động hè và hưởng ứng 

Tháng hành động vì trẻ em năm 2021” 

Trà Vinh, ngày       tháng 6 năm 2021 

    

 

Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn.   

              

Căn cứ công văn số 7201-CV/TWĐTN-CTTN ngày 28/5/2021 của Trung 

ương đoàn “Về việc tổ chức các hoạt động hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ 

em năm 2021”, 

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 

của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2021, 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn triển 

khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:  

            1. Chủ động phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch tổ 

chức và triển khai tốt các hoạt động hè, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động 

vì trẻ em năm 2021. Công tác triển khai đảm bảo thể hiện rõ vai trò của tổ chức 

Đoàn, Đội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thiếu niên nhi đồng, 

tạo cho các em có những ngày hè vui tươi, an toàn, bổ ích.  

             2. Tiếp nhận, quản lý chuyển đổi các hình thức tổ chức các hoạt động sinh 

hoạt hè cho thiếu nhi phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và an toàn trong 

phòng chống dịch bệnh. Phối hợp với các ngành nghiên cứu, lựa chọn, đa dạng hóa 

phương thức tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi ôn bài, học tập, sinh hoạt hè, rèn 

luyện kỹ năng, trong đó tăng cường các hoạt động tạo sân chơi giáo dục, sinh hoạt 

trực tuyến; phát huy hiệu quả cá hoạt động, mô hình: Phát thanh măng non để 

phòng, chống dịch bệnh, các chương trình Gameshow vui để học, trải nghiệm, sáng 

tạo, gắn với phát huy vai trò của các đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện. 

Chia sẽ đến với thiếu nhi, phụ huynh biết và theo dõi chương trình Giao lưu trực 

tuyến và phim ngắn giáo dục kỹ năng cần thiết cho thiếu nhi trên Fanpage của 

Hội đồng Đội trung ương. 

 3. Tiếp tục tuyên truyền về Luật trẻ em năm  2016 và phát huy vai trò của tổ 

chức Đoàn, Đội trong việc tư vấn bảo vệ trẻ em khi trẻ em bị xâm hại. Chú trọng 

các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, tập huấn cho trẻ em, kiến thức, kỹ năng sống, 

phòng, chống xâm hại và đảm bảo an toàn cho trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh.  

 4. Tổ chức các hoạt động thăm tặng quà, chăm lo cho các em thiếu nhi có 

hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường xã hội hóa, huy động các 

nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để xây dựng, sửa chữa, bổ sung các trang thiết bị 

cho các điểm sinh hoạt, vui chơi của thiếu nhi; xây dựng không gian đọc sách, 

tương tác và sinh hoạt Đội; đỡ đầu, tặng học bổng giúp các em thiếu nhi có hoàn 

cảnh khó khăn có đủ điều kiện học tập chuẩn bị bước vào năm học mới năm học 
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2021 - 2022. Rà soát nắm tình hình thiếu nhi trên địa bàn, vận động các em học 

sinh có nguy cơ bỏ học trở lại trường. 

 5. Báo cáo tháng kết quả hoạt động hè trước ngày 15 hàng tháng; báo cáo 

kết quả tổng kết trước ngày 10/8/2021 (Số liệu ước thực hiện đến hết ngày 

15/8/2021) về Tỉnh đoàn (qua Ban thanh thiếu nhi trường học). 

 Đề nghị các huyện, thị, thành Đoàn triển khai thực hiện, căn cứ tình hình 

thực tiễn tại địa phương, tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn trong tình hình 

dịch bệnh.  

  

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- HĐĐ TW (B/c); 

- TT Tỉnh đoàn; 

- Lưu TC-KT, BTTNTH. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

 BÍ THƯ  

 
 

 

 

 

Trần Trí Cường 
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