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KẾ HOẠCH 

Quản lý trường lớp và học sinh trong dịp hè trên địa bàn huyện năm 2022 
 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, UBND huyện xây dựng Kế 

hoạch quản lý trường lớp và học sinh trong dịp hè trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức các hoạt động bổ ích, thiết thực, phù hợp, đảm bảo an toàn 

trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sống, 

ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng, hình thành tính tự 

lập, nhất là đối với học sinh vùng khó khăn, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình, xã hội trong việc chăm sóc, 

quản lý, giáo dục học sinh trong kỳ nghỉ hè. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý trường lớp và đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn trường học trong dịp hè năm 2022. 

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm và sự quan tâm của nhà trường, gia đình 

và xã hội trong việc chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh trong dịp hè. 

2. Yêu cầu  

- Công tác quản lý trường lớp, chăm sóc và giáo dục học sinh phải được 

thực hiện thường xuyên, kịp thời. Ngành giáo dục và đào tạo phải phát huy vai 

trò thường trực, chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp kịp thời cho cấp 

ủy, chính quyền trong quá trình thực hiện các mục tiêu giáo dục trên địa bàn. 

- Khi tổ chức các hoạt động phải đảm bảo đạt hiệu quả giáo dục cao, tạo 

tâm thế phấn khởi khi các em chuẩn bị bước vào năm học mới, an toàn, phù hợp 

với tình hình thực tế của địa phương và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19.  

 II. NỘI DUNG 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục  

- Các nhà trường chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên cùng cấp xây 

dựng kế hoạch tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương và tiếp 

nhận học sinh trở lại trường học tập sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đề cao cảnh giác, 

chủ động và tự giác thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. 
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- Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ 

nguồn”  thông qua các hoạt động thăm, hỗ trợ gia đình thương binh liệt sĩ, gia 

đình chính sách. 

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức, kỹ năng sống 

cho học sinh tập, trung vào các nội dung như tuyên truyền thực hiện tốt Luật 

Giao thông đường bộ; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; phòng, chống tệ nạn 

xã hội, xâm hại, lạm dụng trẻ em; tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước; 

giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cho học sinh. 

- Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh thực hiện việc quản lý tốt con em 

trong dịp hè; nhắc nhở con em không chơi gần ao, hồ, sông, suối; không để các 

em chơi tự do, thiếu sự quản lý, theo dõi.  

- Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức 

tuyên truyền, quán triệt về công tác phòng, chống đuối nước cho học sinh trong 

dịp hè. Chỉ đạo giáo viên hướng dẫn học sinh cách thức xử lý tình huống cứu 

nạn đuối nước, sơ cấp cứu khi xảy ra tai nạn đuối nước. 

- Tăng cường giáo dục, định hướng cho học sinh lựa chọn các nội dung 

lành mạnh, bổ ích khi khai thác, sử dụng các trang mạng xã hội. 

2. Tổ chức và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, tuyên 

truyền an toàn giao thông 

- Tổ chức các hoạt động dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm và 

các điểm vui chơi ở thôn (nhà văn hóa, sân thể thao…), các hoạt động chăm sóc, 

tôn tạo bồn hoa, cây xanh nhằm tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần bảo vệ 

môi trường. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong học sinh và phụ huynh học sinh 

chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ. 

3. Hoạt động ôn tập văn hoá trong hè cho học sinh 

- Các trường chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập văn hoá trong dịp hè cho 

những học sinh có nguyện vọng được phụ đạo, báo cáo cấp trên và chỉ được 

triển khai trên cơ sở tự nguyện theo đúng quy định, không ép buộc học sinh học 

thêm dưới bất kỳ hình thức nào.  

 - Hướng dẫn học sinh ôn tập trong hè, đặc biệt quan tâm đến việc bồi 

dưỡng bổ sung kiến thức cho các em học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 

phải học trực tuyến trong thời gian dài và các em học sinh chưa đạt chuẩn kiến 

thức, kỹ năng để chuẩn bị cho kỳ thi lại vào cuối tháng 8/2022. 

4. Công tác quản lý trường lớp và đảm bảo an ninh trật tự trường học 

- Các trường học trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác quản lý trường 

lớp; phân công cán bộ, giáo viên trực để giải quyết các công việc, tình huống 

phát sinh đột xuất; đảm bảo quản lý tốt tài sản trường học, an ninh trật tự, phòng 
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chống cháy nổ. Thông báo số điện thoại của lãnh đạo, bảo vệ trực để liên lạc khi 

cần thiết và sẵn sàng phối hợp xử lý khi có vụ việc xảy ra.  

- Rà soát, chủ động cải tạo, sửa chữa những hư hỏng nhỏ về cơ sở vật chất 

của nhà trường để chuẩn bị cho năm học mới. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp với Huyện đoàn, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác bàn 

giao, tiếp nhận học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương; căn cứ các điều kiện 

thực tế, diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19, có kế hoạch tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng cho học sinh cho phù hợp. 

- Chỉ đạo các trường thực hiện tốt các nội dung trong hè, chủ động sửa 

chữa các hạng mục nhỏ theo khả năng tài chính của đơn vị. Tiếp nhận, quản lý, 

khai thác sử dụng hiệu quả các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa trường, 

lớp, nhà công vụ giáo viên. 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các trường học trên địa bàn 

tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động hè vui tươi, lành mạnh và an 

toàn cho trẻ em, học sinh trong thời gian nghỉ hè.  

- Chỉ đạo các nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực 

nhằm đảm bảo an toàn tài sản trường học, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống 

cháy nổ; đồng thời công bố số điện thoại của thường trực, bảo vệ để liên lạc khi 

cần thiết.  

2. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

- Triển khai thực hiện tốt các hoạt động xã hội vì trẻ em; tổ chức các hoạt 

động giáo dục trẻ em kỹ năng tự bảo vệ, phòng tránh các tệ nạn xã hội, các nguy 

cơ trẻ em bị xâm hại, bạo lực, bị bóc lột sức lao động. 

- Tăng cường tuyên truyền Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; 

tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích 

cho trẻ. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý các vụ vi phạm 

quyền trẻ em. 

- Phối hợp tổ chức cho thanh, thiếu niên đảm nhận chăm sóc đài tưởng 

niệm, nghĩa trang liệt sỹ để giáo dục lòng yêu nước, tự hào về truyền thống đấu 

tranh giữ nước của dân tộc và sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sỹ. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Phối hợp rà soát cơ sở vật chất 

trường, lớp học trong dịp hè để có kế hoạch sửa chữa kịp thời, chuẩn bị cho năm 

học mới. 

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

- Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, thực 

hiện quyền trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích, các giải pháp nhằm nâng 

cao hoạt động quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh; thông 
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tin rộng rãi, kịp thời về các hoạt động hè; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo 

sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân 

trong việc quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịp hè.  

- Tạo điều kiện cho ngành giáo dục và đào tạo sử dụng cơ sở vật chất 

thuộc Trung tâm quản lý tại thị trấn Đình Lập để tổ chức các hoạt động giáo dục 

cho học sinh phù hợp, an toàn trước diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid -

19. 

5. Trung tâm Y tế huyện 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác phòng chống 

dịch bệnh theo mùa và dịch bệnh Covid-19; khám bệnh miễn phí cho học sinh 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn phối hợp với các nhà trường phun 

khử khuẩn, vệ sinh trường, lớp học khi dịch bệnh có diễn biến phức tạp; thực 

hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; phòng, chống dịch 

bệnh mùa hè như sốt xuất huyết, bệnh chân tay miệng, tiêu chảy cho trẻ… 

6. Công an huyện 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên 

truyền giáo dục, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; quản lý, xử lý học sinh vi phạm 

pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội trong dịp hè. 

- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên 

tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa tham gia 

giao thông; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong lứa tuổi học sinh.  

 7. Trường THPT huyện, PTDTNT THCS huyện, Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

          - Xây dựng kế hoạch hoạt động hè của đơn vị, triển khai tới cán bộ, giáo 

viên, học sinh và phụ huynh học sinh; chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức các hoạt 

động trong dịp hè đảm bảo các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid - 19.  

 - Phân công cán bộ, giáo viên trực để giải quyết công việc thường xuyên 

và phối hợp xử lý khi có vụ việc xảy ra.  

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính 

trị - xã hội huyện 

- Tổ chức tuyên truyền đoàn viên, hội viên và vận động các tầng lớp nhân 

dân tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, đảm bảo các 

quy định về phòng chống dịch theo chỉ đạo của cấp trên. 

- Phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh trên 

địa bàn huyện. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các giải pháp quản lý, 

giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh.  
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- Phối hợp tổ chức cho học sinh tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm và 

các điểm vui chơi ở thôn (nhà văn hóa, sân thể thao…), các hoạt động chăm sóc, 

tôn tạo bồn hoa, cây xanh nhằm tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần bảo vệ 

môi trường. 

9. UBND các xã, thị trấn 

- Tiếp nhận học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương; tổ chức các hoạt 

động tình nguyện hè phù hợp, hiệu quả, an toàn.  

- Chỉ đạo các ngành, đoàn thể có liên quan trên địa bàn phối hợp tổ chức 

thực hiện có hiệu quả các hoạt động hè cho học sinh phù hợp với tình hình địa 

bàn. 

- Phối hợp rà soát cơ sở vật chất của các nhà trường, căn cứ vào khả năng 

tài chính của địa phương và huy động xã hội hóa trong nhân dân để có kế hoạch 

cải tạo, sửa chữa, chuẩn bị cho năm học mới. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn kịp thời báo cáo UBND huyện (qua Phòng 

Giáo dục và Đào tạo) để xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận:       
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các Phòng, đơn vị: GD&ĐT, LĐTBXH-DT, Công an huyện, 

Trung tâm Y tế, VHTT&TT, GDNN-GDTX; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường: THPT, PTDTNT THCS, các trường trực 

thuộc huyện; 

- Lưu: VT.                                                                                                  

                                                             

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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