
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-GDĐT 

V/v tăng cường các hoạt động 

phối hợp quản lý, giáo dục và 

đảm bảo an toàn cho học sinh, 

sinh viên trong dịp nghỉ hè 2022 

Hữu Lũng, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn 569/UBND-KGVX ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục 

và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè; Công văn số 

1645/SGDĐT-GDTXCN ngày 07/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc 

tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho 

học sinh, sinh viên trong dịp hè 2022; Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các phòng, ban chuyên môn, các đoàn thể 

huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Tích cực phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các gia đình tăng cường 

công tác quản lý, triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, bàn giao học 

sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.  

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

2.1. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động nắm bắt nhu cầu của học sinh, 

giao các bộ phận chức năng của nhà trường trực tiếp triển khai hoặc phối hợp 

với các tổ chức đoàn thể quản lý, thực hiện các hoạt động trải nghiệm, giáo dục 

kỹ năng sống, hoạt động văn hoá thể thao, phát triển năng khiếu, tạo môi trường 

hỗ trợ học sinh có các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích. Có giải pháp phối 

hợp với gia đình, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương bảo đảm an toàn 

cho học sinh khi tham gia các hoạt động. 

2.2. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác phối hợp giữa nhà 

trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục, quản lý học sinh tập trung vào 

một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 1921/CT-BGDĐT ngày 

31/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1562/BGDĐT-GDTC ngày 

21/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng, 

chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh; Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 

08/10/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng về thực hiện Chương trình 

phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn 
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huyện Hữu Lũng; tuyên truyền, khuyến cáo trẻ em, học sinh không chơi đùa, 

tắm, bơi tại ao, hồ, sông, suối, những nơi nguy hiểm; phối hợp tổ chức cho học 

sinh tham gia các lớp học bơi, hướng dẫn học sinh, sinh viên các kỹ năng phòng 

tránh tai nạn đuối nước. 

- Chú trọng triển khai hoạt động tư vấn tâm lý và công tác xã hội học 

đường, phòng tránh những sự việc đáng tiếc, đặc biệt trước, trong và sau khi các 

kỳ thi diễn ra; theo dõi, phát hiện các khó khăn tâm lý của học sinh và kịp thời có 

các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp; 

- Tuyên truyền, quán triệt học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc các 

quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giáo dục ý thức, 

hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Chủ động phối hợp với cơ quan 

công an, chính quyền địa phương có kế hoạch cụ thể nhằm bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông tại các địa điểm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. 

Quan tâm theo dõi, hướng dẫn học sinh sử dụng và khai thác mạng an toàn, lành 

mạnh; tuyên truyền về tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung không lành 

mạnh đối với học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ hè. 

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện tổ chức 

Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên Tình nguyện Hè; tổ chức các hoạt 

động hè vui tươi, lành mạnh, thu hút học sinh tham gia, góp phần giáo dục kỹ 

năng sống. Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tăng cường mở cửa các phòng đọc, thư viện để thanh thiếu nhi đến đọc 

sách trong dịp hè. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, mở các lớp năng 

khiếu văn hóa, nghệ thuật. Đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục, thể thao; 

tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các điểm kinh doanh internet, các đại lý 

băng đĩa. Tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi được truy cập, xem, nghe những tác 

phẩm, thông tin lành mạnh, bổ ích trong dịp hè. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan, tổ chức kiểm tra 

các điều kiện an toàn tại các hồ bơi, bể bơi, các khu, điểm tham quan, du lịch có 

nguy cơ cao về thương tích, đuối nước.  

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

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt "Tháng hành động vì trẻ 

em" năm 2022 và 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 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, 

thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích (đặc biệt là tai 

nạn giao thông, đuối nước). Phối hợp với các cơ quan chức năng kiên quyết xử 

lý các vụ vi phạm quyền trẻ em. 
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- Tham mưu, phối hợp tổ chức cho thanh, thiếu niên thăm hỏi các Mẹ 

Việt Nam Anh hùng, bảo tàng, đảm nhận chăm sóc đài tưởng niệm anh hùng liệt 

sỹ, nghĩa trang liệt sỹ. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thông 

- Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách 

của Đảng, 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. 

- Thông 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, 

sinh viên. 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và dành thời lượng, chuyên mục, 

chuyên trang hợp lý để tuyên truyền các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động 

quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh, sinh viên. 

6. Trung tâm Y tế huyện 

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, tổ chức các đội 

khám bệnh miễn phí cho thanh thiếu nhi và Nhân dân. 

- Tuyên truyền, tư vấn, phát tờ rơi về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành 

niên, cách phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em; hỗ trợ thuốc phòng, 

chống dịch bệnh mùa hè như: sốt xuất huyết, bệnh chân tay miệng, tiêu chảy.  

7. Công an huyện 

- Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền giáo 

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

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

- Phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên tổ chức tuyên truyền về Luật An 

toàn giao thông, văn hóa tham gia giao thông, công tác phòng chống tệ nạn xã 

hội trong lứa tuổi học sinh, sinh viên. Đồng thời, phối hợp thực hiện các phương 

án đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên khi tham gia các hoạt động hè và các 

hoạt động tình nguyện tại địa phương.  

8. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thống nhất nội dung, 

xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả kế 

hoạch tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên. 

Xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp với các phòng, ban, tổ 

chức tốt các hoạt động hè và kiểm tra hoạt động hè. 

- Chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức có hiệu quả các đợt hoạt động tình 

nguyện hè. Đồng thời xây dựng phương án phối hợp quản lý, giáo dục và đảm 
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bảo an toàn cho học sinh, sinh viên khi tham gia các hoạt động hè, hoạt động 

tình nguyện. 

- Hướng dẫn các cơ sở đoàn, Đội tổ chức sinh hoạt hè ở địa bàn dân cư để 

giáo dục, quản lý tốt thanh thiếu nhi, học sinh trong dịp hè.  

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

huyện 

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, sinh viên. 

10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Có kế hoạch cụ thể triển khai các hoạt động hè trên địa bàn, tổ chức tốt 

hoạt động hè phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu nhi, tạo điều kiện cho thanh thiếu 

nhi học tập, rèn luyện tốt, không để xảy ra tai nạn, rủi ro. Thường xuyên rà soát 

địa bàn, lắp đặt các hệ thống biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm có 

nguy cơ cao xảy ra đuối nước, những khu vực không đảm bảo an toàn, có biện 

pháp chủ động phòng ngừa kịp thời đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh, sinh 

viên trong dịp hè, mùa mưa bão. 

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi 

diễn ra các hoạt động lớn trong dịp hè; triển khai thực hiện các biện pháp quản 

lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên. Chỉ đạo các trường học 

trên địa bàn phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan và gia đình tăng cường 

công tác quản lý học sinh, thiếu nhi trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan trên địa bàn phối hợp, tạo điều kiện tổ chức 

triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động hè; thường xuyên tổ chức 

kiểm tra, giám sát việc phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan liên quan triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các TCCT-XH huyện; 

- Các phòng, ban, ngành huyện; 
- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu VT, GDĐT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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