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UBND XÃ VŨ MUỘN 

BCĐ HOẠT ĐỘNG HÈ 

 

Số:        /BC -BCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vũ Muộn, ngày 28 tháng 7 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết hoạt động hè cho thiếu nhi trên địa bàn 

xã Vũ Muộn năm 2022 

 

Thực hiện kế hoạch  số 38/KH-BCĐ ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Ban chỉ 

đạo hoạt động hè xã Vũ Muộn về việc tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi hè năm 

2022, Ban Chỉ đạo hoạt động hè xã Vũ Muộn báo cáo kết quả hoạt động như sau: 

I. CÔNG TÁC PHỐI HỢP, CHỈ ĐẠO 

UBND xã đã chỉ đạo và ban hành văn bản cụ thể:  

- Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 v/v thành lập Ban chỉ đạo 

hoạt động hè năm 2022, do Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, thành viên 

gồm cán bộ, công chức và 10 trưởng thôn;  

- Kế hoạch số 38/KH-BCĐ ngày 27/5/2022 về tổ chức các hoạt động cho 

thiếu nhi hè năm 2022 của Ban Chỉ đạo hoạt động hè xã;  

- Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 v/v thành lập Ban vận động 

hè tại 10 thôn của UBND xã; 

- Kế hoạch số 39/KH-BCĐ ngày 27/05/2022 về kiểm tra công tác hè của BCĐ 

hoạt động hè xã.  

BCĐ đã tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BCĐ phụ 

trách các chi đội. 

Chỉ đạo Ban Vận động hè tại 10 điểm sinh hoạt tổ chức họp BVĐ xong trước 

ngày 10/6/2022 và tuyên truyền, vận động xã hội hóa xong trước ngày 15/6/2022. 

Về việc thành lập BVĐ hè và xã hội hóa, trưởng ban vận động hè phân công các 

thành viên trong ban vận động tuyên truyền, vận động các hộ gia đình quyên góp, 

ủng hộ cho con em mình đều không có vướng mắc.  

Tổng số học sinh nhận bàn giao về hè là: 243 em (trong đó có 212 em là học 

sinh Trường Tiểu học & THCS Vũ Muộn; có 27 em ở trường THPT Phủ Thông, 

04 em ở trường PTDTNT Ngân Sơn). Căn cứ vào tình hình địa bàn dân cư của xã, 

Đoàn xã thành lập 01 liên đội, 10 chi đội sinh hoạt trên 10 thôn của xã, địa điểm 

sinh hoạt là nhà văn hoá các thôn.  

Thực hiện theo nội dung kế hoạch công tác hoạt động hè trên địa bàn đã được 

triển khai đồng bộ với nhiều hình thức phù hợp với tình hình địa phương. Thực 

hiện kế hoạch của Đoàn huyện về tập huấn hè tại huyện cho các anh chị phụ trách 

có 3 đồng chí tham gia. 
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Các thành viên BCĐ phụ trách các thôn chỉ đạo việc phân công thành viên 

BVĐ phụ trách từng tuần sinh hoạt, địa điểm sinh hoạt, kinh phí cho việc sinh 

hoạt, lịch sinh hoạt... 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG, MÔ HÌNH HAY, SÁNG TẠO, CÔNG TRÌNH, 

PHẦN VIỆC TIÊU BIỂU 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục 

- Thường xuyên tuyên truyền cho thanh thiếu nhi về an toàn giao thông, 

phòng tránh tai nạn thương tích, phòng tránh đuối nước, phòng chống xâm hại tình 

dục trẻ em, cách vệ sinh phòng các bệnh mùa hè, phòng chồng dịch covid 19 tại 

các buổi sinh hoạt 

- Tuyên truyền về ngày gia đình Việt Nam 28/6, kỷ niệm 75 năm ngày thương 

binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022). 

2. Hoạt động rèn luyện kỹ năng 

- Trong các buổi sinh hoạt, hướng dẫn trẻ các kỹ năng phòng chống xâm hại, 

phòng tránh tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, phòng chống dịch bệnh 

mùa hè, kỹ năng rửa tay đúng cách và các kỹ năng phòng chống dịch bệnh Covid-

19. 

3. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí 

- Trong các buổi sinh hoạt, hướng dẫn trẻ học các bài hát về Đảng, Bác Hồ, 

tình yêu quê hương, đất nước, các điệu nhảy dân vũ. 

- Hướng dẫn trẻ một số trò chơi dân gian: nhảy lò cò, nhảy dây, chơi ô ăn 

quan, mèo đuổi chuột…thu hút và tạo hứng thú cho các em thiếu nhi.  

- Triển khai cho thiếu nhi tham gia đảm nhận phần việc “Đường sạch ngõ 

sáng” quét dọn vệ sinh tại điểm sinh hoạt, tham gia quét dọn vệ sinh đường làng, 

ngõ xóm, vệ sinh, nhổ cỏ đoạn đường hoa. 

4. Hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện 

- Nhân tháng hành động vì trẻ em, tặng 1 suất quà trị giá 100.000đ cho em 

Đinh Bích Sâm, học sinh lớp 2. 

- Hoạt động tình nguyện hè, kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 

được đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Tham gia vệ sinh, phát cỏ xung quanh 

nhà bia và trồng hoa  khuôn viên nhà bia thu hút 15 ĐVTN và thanh thiếu nhi tham 

gia. Phối hợp tổ chức lễ thắp nến tri ân tại nhà bia có 12 ĐVTN tham gia, 15 thanh 

thiếu nhi. Phối hợp với Đoàn xã tặng quà cựu TNXP, gia đình chính sách nhân kỷ 

niệm ngày truyền thống LL TNXP, ngày 27/7. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của ban chỉ đạo hè cấp trên, ban chỉ đạo 

hè xã Vũ Muộn chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, nội dung sinh hoạt theo 
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từng tuần bám sát theo nội dung của cấp trên đồng thời căn cứ vào tình hình cụ thể 

của địa phương bổ sung các nội dung phù hợp với thực tế. 

Huy động đoàn viên thanh niên học sinh sinh viên về nghỉ hè tại địa phương 

tham gia hướng dẫn tổ chức sinh hoạt cho thiếu nhi được thực hiện. 

Đến thời điểm hiện tại các chi đội đã tổng kết hè xong 100%, tổng số buổi 

sinh hoạt được tổ chức: 70 buổi/10 điểm sinh hoạt thu hút trên 13.000 lượt các em 

thanh thiếu nhi tham gia. Ngoài những nội dung trên BCĐ hè xã cũng đã chỉ đạo 

BCH Đoàn thanh niên phân công từng ủy viên BCH phụ trách các chi đoàn để 

kiểm tra, đôn đốc các hoạt động sinh hoạt đầy đủ. Bên cạnh đó BCĐ hoạt động hè 

xây dựng kế hoạch tham mưu thành lập BVĐ hè tại các thôn, vận động nhân dân 

đóng góp kinh phí cho các em sinh hoạt hè tại các chi đội, 10/10 thôn đã họp ban 

vận động, phân công các thành viên trong ban vận động, cụ thể số tiền vận động 

được 10.825.000đ, tổ chức được 70 buổi, cụ thể:  

- Khuổi Khoang: 700.000đ (6 buổi) 

- Nà Khoang: 1.490.000đ (8 buổi) 

- Đon Quản: 1.030.000đ (7 buổi) 

- Tân Lập: 1.100.000đ (7 buổi) 

- Đâng Bun: 760.000đ (7 buổi) 

- Nà Kén: 1.475.000đ (7 buổi) 

- Còi Có: 960.000đ (5 buổi) 

- Choóc Vẻn: 1.210.000đ (8 buổi) 

- Tốc Lù: 850.000đ. (8 buổi) 

- Lủng Siên: 1.250.000đ (7 buổi) 

Số kinh phí vận động được tại các thôn dùng để tổ chức sinh hoạt hè cho các 

cháu tại thôn đó. 

Về việc thành lập BVĐ hè và xã hội hóa, trưởng ban vận động hè phân công 

các thành viên trong ban vận động tuyên truyền, vận động các hộ gia đình quyên 

góp, ủng hộ cho con em mình đều không có vướng mắc. Các thành viên BCĐ và 

BVĐ thường xuyên thăm nắm tình hình sinh hoạt tại thôn mình phụ trách. 

Đối với các em học sinh các trường THCS, THPT, BCĐ hè xã nhận được 

công  văn của trường THPT Phủ Thông, Trường PTDT Nội trú Ngân Sơn. Hầu hết 

các em tham gia nhiệt tình các hoạt động của tổ chức, đặc biệt các em nữ rất nhiệt 

tình trong công tác hè tại các thôn. Còn lại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại 

học không nhận được giấy giới thiệu sinh hoạt. Tuy nhiên, các em tham gia nhiệt 

tình các hoạt động tình nguyện do địa phương tổ chức.  

Hoạt động hè 2022 tại xã đạt được những kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo 

hướng dẫn đôn đốc của Ban chỉ đạo hè huyện, sự quan tâm của các ban ngành 

đoàn thể, và các thành viên trong BCĐ hè trong quá trình triển khai thực hiện. 
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2. Hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm 

Bên cạnh các mặt đạt được còn một số hạn chế như: 

Do triển khai lịch kiểm tra đúng vào vụ mùa nên kiểm tra hè chậm hơn so với 

kế hoạch. 

Một số anh chị phụ trách còn lúng túng trong tổ chức các hoạt động, thiếu 

sáng tạo dẫn đến việc tổ chức sinh hoạt chưa thật sự thu hút các em thiếu nhi. 

 Các sinh viên trường chuyên nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh có học sinh về 

nghỉ hè ở địa phương không có giấy giới thiệu sinh hoạt nên khó khăn cho cơ sở 

trong việc quản lý, huy động các em tham gia các phong trào. 

Một số đồng chí bí thư chi đoàn do hoàn cảnh gia đình còn gặp nhiều khó 

khăn, phải đi làm ăn xa dẫn đến việc tổ chức sinh hoạt cho các em thiếu nhi phải 

nhờ đến đội sinh hoạt hè lưu động hoặc đồng chí phó bí thư chi đoàn tổ chức thay 

nên số lượng buổi sinh hoạt chưa nhiều, các em chưa được tham gia vào nhiều các 

hoạt động. 

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác hoạt động hè cho thanh thiếu nhi trên 

địa bàn xã năm 2022, của Ban chỉ đạo hè xã Vũ Muộn./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- BCĐ hè huyện Bạch Thông; 

- TT Đảng uỷ, HĐND, UBND xã; 

- Thành viên BCĐ hè xã; 

Gửi bản giấy: 

- 10 trưởng thôn; 

- Lưu: VP. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Đàm Thị Hành 
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BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG HÈ CHO THIẾU NHI TRÊN ĐỊA BÀN DÂN CƯ NĂM 2022 
(Kèm theo Hướng dẫn số:          -HD/ĐTN ngày       tháng 7 năm 2022 của BTV Huyện đoàn 

về việc Hướng dẫn báo cáo tổng kết hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư hè 2022) 

 

Stt Đơn vị 

Tổng số 

h/s bàn 

giao về 

hè 

Tổng số 

h/s bàn 

giao trở 

lại trường 

Tổng số 

ĐVTN 

THPT bàn 

giao về nghỉ 

hè tại địa 

phương 

Tổng số SV 

các trường 

Đại học, CĐ, 

TC về nghỉ 

hè tại địa 

phương 

Tổng số buổi 

sinh hoạt hè 

Tổng số học sinh 

tham gia sinh 

hoạt hè thường 

xuyên 

Số thôn, tổ tổ 

chức sinh hoạt 

theo chủ điểm 

từng tuần, 

tháng 

Tổng số vụ tai 

nạn thương 

tích, đuối nước, 

XHTE trong hè 

(Nguyên nhân) 

 Vũ 

Muộn 

243 243 27  

 

  10 0 

 

Stt Đơn vị 
Tổng số 

Liên đội 

Tổng số 

Chi đội 

Điểm sinh hoạt hè 

Tổng 

số 
Nhà họp thôn Nhà trường Nhà dân Địa điểm khác 

 Vũ Muộn 1 10 10 9 

 

0 0 1(Bưu điện) 

 

Stt Đơn vị 

Sân chơi đọc 

sách Read like 

a scholar – 

Cùng KUN đọc 

sách mỗi ngày 

Cuộc thi MV 

giới thiệu nét 

đẹp văn hóa 

truyền thống các 

dân tộc VN 

Hoạt động 

truyền thông hè 

vui khỏe, an 

toàn 

Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” 

Liên hoan các đội 

tuyên truyền măng 

phòng, chống đuối 

nước 

  T/số 

thiếu 

nhi 

tham 

gia 

Video, 

viết bài 

cảm 

nhận 

T/số 

thiếu nhi 

tham gia 

Video, 

viết bài 

cảm 

nhận 

Số 

buổi 

truyền 

thông 

Thiếu 

nhi 

tham 

gia 

Tổng 

số 

quà 

tặng 

Trị 

giá 

T/số 

GĐCS 

được 

giúp 

đỡ 

T/số 

ngày 

công 

giúp 

GĐCS 

T/số ngày công 

chăm sóc 

NTLS, ĐTNLS 

Tổng số 

đội tham 

gia 

Số thiếu 

nhi tham 

gia 
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 Vũ 

Muộn 

 

0 0 0 0 10 212 10 850.0

00 

  1   

Stt Đơn vị 

   Thành lập đội TNTN 

hướng dẫn sinh hoạt hè lưu 

động 

Anh, chị phụ trách hè Số buổi sinh hoạt hè theo chuyên đề 

Cấp huyện, 

thành phố 

Cấp xã, 

phường 

Tổng 

số 

ĐVTN 

địa 

phương 

ĐVTN 

các 

trường 

học 

Măng non tiếp 

bước cha anh 

MNHN -Lớp Tiếng 

Anh Zoom 
Trại hè kỹ năng 

Phòng, chống 

tai nạn thương 

tích, đuối nước 

Số 

đội 

ĐVTN 

tham 

gia 

Số 

đội 

ĐVTN 

tham 

gia 

Số 

buổi 

 

Thiếu 

nhi 

tham 

gia 

Số lớp 

Số 

thiếu 

nhi 

tham 

gia 

Số buổi 

Số 

thiếu 

nhi 

tham 

gia 

Số 

buổi 

Thiếu 

nhi 

tham 

gia 

 
Vũ 

Muộn 
  1 12 30 1 2 1 212 1 10  

 

 

 

10 212 

 

 

Stt Đơn vị 

Đảm nhận “Đường sạch, ngõ sáng” 
Đảm nhận “Công trình măng 

non” 
Hoạt động quy mô cấp xã, thị trấn 

Tổng số đoạn 

“đường sạch, 

ngõ sáng” em 

chăm 

“Đường sạch, 

ngõ sáng” 

em chăm 

(m) 

Số thiếu 

nhi 

tham gia 

Tổng số 

công trình 

Số thiếu 

nhi 

tham gia 

Tên công 

trình 

măng non 

Tên hoạt 

động 

Hình thức 

tổ chức 

Số thiếu 

nhi tham 

gia 

 

 
Vũ 

Muộn 
10 1000 212 1 20 

Đường 

hoa 

Hội thi Kiến 

thức hè 
Tập trung 50 
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