
 

UBND HUYỆN LỆ THỦY 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Số:           /GD&ĐT                          Lệ Thủy, ngày      tháng 6 năm 2021 

      V/v phối hợp bàn giao học sinh  

         về sinh hoạt hè ở địa phương 

  

    Kính gửi: Hiệu trưởng (giám đốc) các đơn vị trực thuộc 

Thực hiện Công văn số 1684/SGDĐT-CTrTT ngày 20/5/2021 của Sở GD&ĐT 

V/v hướng dẫn tổ chức hoạt đông bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương năm 

2021, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng (giám đốc) các đơn vị thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Nghiên cứu Công văn số 1684/SGDĐT-CTrTT để biết và triển khai thực hiện 

theo điều kiện thực tế của địa phương và đơn vị. 

2. Trong dịp hè 2021, các đơn vị, trường học phối hợp với UBND xã, thị trấn xây 

dựng và triển khai kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện, quản lý chặt chẽ học sinh trên địa 

bàn đảm bảo các em được hoạt động toàn diện dưới sự quản lý của địa phương mà nòng 

cốt là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ dân phố/thôn/bản, ban đại diện cha mẹ học sinh. 

Các đơn vị, trường học phân công CBQL, giáo viên, tổng phụ trách Đội phối hợp 

chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể tại địa phương triển khai thực hiện các nội dung, biện 

pháp quản lý, sinh hoạt, rèn luyện học sinh trong hè; tổ chức các hoạt động hè, các hoạt 

động vui chơi, giải trí, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền 

thống, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn...Khuyến khích các em tham gia vào các 

câu lạc bộ ở địa phương (CLB âm nhạc, hội họa, thể thao...) và các hoạt động ngoại khóa 

bổ ích khác. 

Phối hợp với địa phương và các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền 

trên các chương trình phát thanh trên địa bàn dân cư, không để xảy ra tình trạng học sinh 

bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội, không để xảy ra các trường hợp học sinh bị tai nạn thương 

tích, đuối nước. 

Phối hợp với chính quyền, đoàn thể của địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo, đạt thành tích cao trong học tập 

trong dịp triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 diễn ra từ ngày 01/6 đến ngày 

30/6/2021. 

Kết thúc kỳ nghỉ hè, nhà trường tiếp nhận học sinh trở lại trường kèm theo biên 

bản, nhận xét kết quả sinh hoạt hè của từng học sinh ở địa phương đó. Sử dụng kết quả 

sinh hoạt hè là một căn cứ để xếp loại hạnh kiểm học sinh và phân loại đoàn viên ở đầu 

năm học mới. 

3. Các đơn vị, trường học phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại địa phương 

quản lý học sinh theo mẫu sổ "Theo dõi rèn luyện nhi đồng và đội viên" do Bộ GD&ĐT 

và Hội Đồng đội Trung ương phát hành. 



 

 Phòng GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện 

các nội dung trên để việc quản lý và tổ chức các hoạt động cho học sinh trong dịp hè năm 

2021 đạt kết quả tốt./. 

 
[ 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi (t/h); 

- Đăng website; 

- Lưu: VT.    
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