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#SoKyHieuVanBan
V/v tổ chức và phối hợp tổ chức các 

hoạt động hè năm 2022

#DiaDiemNgayBanHanh

                  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS. 

         Căn cứ Công văn số 1234/SGDĐT-CTHSSVPC ngày 13/6/2022 Sở GDĐT tỉnh 
Quảng Nam về việc phối hợp tổ chức hoạt động hè năm 2022; Kế hoạch số 01/KH-
BCĐ ngày 30/5/2022 của Ban chỉ đạo hoạt động hè huyện Đại Lộc năm 2022, Phòng 
GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung 
như sau:

1. Cử cán bộ, viên chức của đơn vị tham gia vào ban chỉ đạo hè tại địa phương, 
phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể có liên quan để tập hợp và tổ chức cho 
học sinh tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt theo kế hoạch hoạt động hè của địa phương.

2. Phối hợp với ban chỉ đạo hè tại địa phương triển khai Kế hoạch số 01/KH-
BCĐ ngày 30/5/2022 của Ban chỉ đạo hoạt động hè huyện Đại Lộc năm 2022 (gửi 
kèm công văn).

3. Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, website đơn 
vị, trang facebook của Liên đội,.. các văn bản chỉ đạo của Phòng GDĐT như: Kế 
hoạch số 17/KH-PGDĐT ngày 30/3/2022 về việc triển khai công tác tuyên truyền, 
giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2022; Kế hoạch số 18/KH-
PGDĐT ngày 07/4/2022 về việc triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương 
tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2022 trong ngành giáo dục huyện Đại 
Lộc; Công văn số 93/PGDĐT-NGLL ngày 28/4/2022 về việc tăng cường công tác 
phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2022.

4. Tổ chức các lớp kỹ năng mềm, các lớp năng khiếu về thể thao (võ thuật, cầu 
lông, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, bơi lội,…), nghệ thuật, âm nhạc (guitar, 
organ, sáo, khiêu vũ, múa, aeropic,…),…cho học sinh nhằm phát triển năng khiếu và 
tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh trong dịp hè.

Kết thúc hoạt động hè, các trường tổng kết, đánh giá gửi về Phòng GDĐT qua 
kênh điều hành bộ phận NGLL (Đ/c Vĩ) nhận trước ngày 06/9/2022.

Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện những nội 
dung trên phù hợp với thực tiễn của đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, NGLL.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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