
1

UBND XÃ LAM SƠN
BAN CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG HÈ
VÀ CHIẾN DỊCH THANH NIÊN

TÌNH NGUYỆN NĂM 2022

 Số:        KH-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lam Sơn, ngày        tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện 2022

Căn cứ Quyết định số 485 /QĐ-UBND, ngày 31 tháng 05 năm 2022 của 
UBND huyện Thanh Miện về việc thành lập BCĐ hoạt động hè và Chiến dịch 
thanh niên tình nguyện hè năm 2022; Ban chỉ đạo Hoạt động hè xã Lam Sơn xây 
dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022 
như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích 
- Tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc tổ chức các 

hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè trên địa bàn xã năm 2022, 
nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, gia đình và xã hội 
trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

- Thu hút, tập hợp đông đảo thiếu nhi tham gia các hoạt động, góp phần 
tạo môi trường sinh hoạt an toàn, lành mạnh, giáo dục các em phát triển toàn 
diện, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

- Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên tham gia phát 
triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng 
cao, đô thị văn minh. 

- Tổ chức các hoạt động tập trung gắn với việc thực hiện các công trình, 
phần việc thanh niên chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh xã Lam Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và tiến tới Đại hội đại 
biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thanh Miện lần thứ XXII nhiệm kỳ 
2022 - 2027.

2. Yêu cầu 
- Hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 được 

tổ chức rộng khắp trên địa bàn xã đảm bảo thiết thực, an toàn và hiệu quả. 
- Huy động tối đa các nguồn lực, cơ sở vật chất, góp phần nâng cao trách 

nhiệm của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu 
niên, nhi đồng, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động 
tình nguyện.

- Đảm bảo các quy định phòng chống dịch Covid-19 và tình hình thực tế 
tại địa phương. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. THỜI GIAN, CHỦ ĐỀ VÀ PHƯƠNG CHÂM
* Thời gian: Từ 01/6/2022 đến 31/8/2022
* Chủ đề:  “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”
* Phương châm: Thanh niên Lam Sơn  sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng
2. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 
2.1. Công tác tuyên truyền

Chú trọng công tác tuyên truyền về hoạt động hè và chiến dịch thanh niên 
tình nguyện tới đông đảo đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội nhằm vận động 
đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia hưởng ứng.
2.2. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em
Tiếp nhận, tổ chức tốt các hoạt động đón thiếu nhi về tham gia sinh hoạt hè 

tại địa phương. Phối hợp tổ chức các lớp dạy bơi, võ thuật, bóng đá cho trẻ em, tổ 
chức các hoạt động giáo dục kỹ năng mềm cho trẻ em như: Kỹ năng thoát hiểm sơ 
cấp cứu khi xảy ra tai nạn, kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng phòng chống 
xâm hại tình dục, … duy trì các điểm vui chơi giải trí, điểm vui chơi công cộng 
cho thiếu nhi. Vận động các tổ chức, cá nhân tham gia tặng quà, học bổng, đồ 
dùng học tập, phương tiện đến trường cho thiếu nhi,. Tổ chức các hoạt động 
thường niên như: giải bơi, bóng đá,  tổ chức hội trại hè truyền thống cho đoàn viên 
TTN.

2.3. Hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới,  đô thị văn minh
- Tham gia đảm nhận các hoạt động bảo vệ môi trường, phối hợp xóa các 

điểm tập kết rác sai quy định, bảo vệ nguồn nước, dòng sông thông qua việc tổ 
chức “Ngày chủ nhật xanh”,tuyên truyền thực hành tiết kiệm, văn minh trong việc 
cưới, việc tang, lễ hội..

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mô hình cộng đồng chống rác thải nhựa; các 
mô hình thôn, xóm, khu dân cư….

- Hướng dẫn các đội thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học 
trong bảo vệ môi trường, đặc biệt triển khai và nhân rộng các mô hình ứng dụng 
phương pháp vi sinh.

2.4. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và 
các hoạt động tình nguyện tham gia trật tự an toàn giao thông, tình nguyện 
an sinh xã hội.

Tổ chức các hoạt động tập huấn nâng cao kiến thức, tư vấn, hỗ trợ thông tin, 
kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tìm kiếm và kết nối các 
nguồn lực hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp cho thanh niên và thực hiện dự án số 
hóa.

- Duy trì các đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ sơ cứu và xử lý các tình 
huống giao thông trên địa bàn, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các kỳ thi vào 
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10, tốt nghiệp THPT; Phối hợp tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, các hoạt 
động đền ơn đáp nghĩa, thắp nến tri ân, tham hỏi tặng quà, giúp đỡ người bệnh....

- Duy trì các đội TNTN chủ động tham gia các hoạt động phòng chống dịch 
bệnh Covid-19 như hỗ trợ các điểm tiêm vacxin phòng dịch

2.5. Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong các hoạt động của tổ chức 
Đoàn và đoàn viên thanh thiếu nhi.

- Lựa chọn các hoạt động phù hợp tổ chức bằng hình thức trực tuyến như tổ 
chức các cuộc thi tìm hiểu hoặc xây dựng các video đăng tải lên Zalo, fanpage 
nhằm trang bị các kỹ năng mềm, hướng dẫn các kỹ năng cần thiết trong dịp hè cho 
TTN như phòng chống đuối nước…

- Triển khai  ĐVTN tham gia các “ Tổ công nghệ số cộng đồng” tại địa bàn 
khu dân cư, hướng dẫn nhân dân về ý nghĩa, quyền lợi và tiện ích của các ứng 
dụng chuyển đổi số đem lại, đặc biệt trong các giao dịch dân sự, làm các thủ tục 
hành chính…..Duy trì đội TNTN tham gia hỗ trợ nhân dân sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3,4 tại bộ phận một cửa UBND xã.

- Thành lập và duy trì các đội TNTN hướng dẫn ĐVTN cập nhật danh sách 
đoàn viên lên thống phần mềm quản lý đoàn viên YUM do trung ương Đoàn triển 
khai và quản lý.

- Đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp thông qua ứng dụng i-
HR tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên.

 2.6. Thực hiện các chương trình, chiến dịch tình nguyện
 * Chương trình ”Tiếp sức mùa thi”
- Thời gian triển khai: Từ ngày 10/5 đến hết ngày 30/7/2022, đợt hoạt động 

cao diểmđiễn ra trong 2 ngày từ 07 - 08/7/2022 .
- Nội dung triển khai:
Thành lập các đội thanh niên tình nguyện tại chỗ: Tư vấn, hỗ trợ cho thí sinh 

và người nhà thí sinh, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình tham 
dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 và kỳ thi tốt nghiệp 
THPT năm 2022; vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ nước uống, hướng dẫn cho 
thí sinh những vấn đề liên quan đến kỳ thi; tham gia hướng dẫn, phân luồng giao 
thông đảm bảo cho thí sinh, người nhà thí sinh tham gia kỳ thi an toàn và giữ gìn 
an ninh trật tự tại các điểm thi.

* Chiến dịch TN mùa hè xanh (Nếu có Đội SVTN về địa phương)
- Thời gian triển khai: Chiến dịch được diễn ra từ ngày 01/6 đến hết ngày 31/ 

8/2022. 
- Nội dung triển khai: 
Tổ chức, định hướng, quản lý, giám sát hoạt động của các đội sinh viên tình 

nguyện đến từ các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh về hoạt động tình 
nguyện trên địa bàn xã. 

Định hướng các đội thanh niên tình nguyện tham gia vào các hoạt động: 
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+ Phối hợp sửa chữa và xây dựng mới sân chơi cho thiếu nhi. Tuyên truyền 
về sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm; bảo vệ dòng sông quê hương, bảo vệ nguồn 
nước sạch; trồng cây xanh…

+ Tổ chức hoạt động hưởng ứng chương trình khám bệnh, tư vấn, phát thuốc 
miễn phí cho đối tượng chính sách, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. 

+ Thăm hỏi gia đình chính sách, trẻ em, gia đình có công với cách mạng, 
người già neo đơn; hỗ trợ tổ chức chương trình thắp nến tri ân các anh hùng, liệt 
sĩ; thực hiện các hoạt động tu sửa, chỉnh trang  các di tích lịch sử văn hóa. 

+ Tổ chức các hoạt động bổ túc văn hóa, ôn tập hè, sinh hoạt hè, phổ cập bơi 
cho thiếu nhi tại các địa bàn nông thôn. 

* Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ 
- Thời gian triển khai: Từ 01/ 6 đến hết ngaỳ 31/ 8/2022
- Nội dung triển khai: BCH đoàn xã, thành lập đội thanh niên tình nguyện 

thực hiện chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” với  đối tượng là cán bộ, giáo 
viên trẻ, học sinh các trường trung học phổ thông, THCS. Tổ chức các hoạt động 
đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, các hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị 
truyền thống văn hóa, lịch sử của địa phương, tham gia các hoạt động hỗ trợ 
phòng chống covid 19.

+ Tổ chức các đội hình “ Chuyển đổi số cộng đồng” trong địa bàn khu dân cư 
triển khai các hoạt động trang bị kỹ năng số cho học sinh hướng đến hình thành 
công dân số như kỹ năng vận hành thiết bị và phần mềm; khai thác thông tin và dữ 
liệu; an toàn và an ninh số; học tập và phát triển kỹ năng số… Đối với khối THPT 
tập trung triển khai hướng dẫn ĐVTN cài đặt và sử dụng ứng dụng i-HR trong tư 
vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm và cập nhật ĐVTN lên hệ thống quản lý 
đoàn viên YUM.

* Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng 
- Thời gian triển khai: Từ ngày 01/6 đến hết ngày 31/ 8/2022 (Thời gian thực 

hiện /các hoạt động trong Chiến dịch theo điều kiện thực tế của địa phương)
- Nội dung thực hiện: Thành lập đội thanh niên tình nguyện thực hiện chiến 

dịch “Kỳ nghỉ hồng” cho khối đối tượng là thanh niên, công chức, viên chức để tổ 
chức các hoạt động phát huy chuyên môn cán bộ, công chức trẻ: tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật, thực hiện cải cách hành chính; tư vấn pháp luật..., phổ cập bơi cho 
người dân và thanh thiếu nhi.

+ Tổ chức “ Ngày thứ bảy tình nguyện”, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính 
cho nhân dân trên các lĩnh vực. Tập trung ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính 
trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, cập nhật ĐVTN lên hệ thống 
quản lý đoàn viên YUM.

+ Tổ chức ra quân “ Ngày chủ nhật xanh”.
*Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh
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- Thời gian triển khai: Từ ngày 01/6 đến hết ngày 31/8/2022 (thời gian thực 
hiện các hoạt động trong Chiến dịch theo điều kiện tình hình thực tế của địa 
phương).  

- Lực lượng tham gia: Thanh niên lực lượng vũ trang. 
- Nội dung triển khai:
+ Tổ chức các đội hình thanh niên lực lượng vũ trang trên địa bàn xã tham 

gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi 
trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn xã 
hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, chăm sóc bảo vệ thiếu 
niên nhi đồng.

+ Tiếp tục triển khai Chương trình “Nâng bước em đến trường” hỗ trợ các 
em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa xã.

+ Tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân làm căn cước công dân gắn chíp và 
mã định danh cá nhân.

III. TỔ CHỨC LỄ  RA QUÂN, TỔNG KẾT, THI  ĐUA, KHEN THƯỞNG
1. Tổ chức Lễ ra quân, tổng kết
-   Không tổ chức Lễ ra quân mà  tổ chức triển khai Kế hoạch Hoạt động hè 

lồng ghép với lớp tập huấn nghiệp vụ hè hoặc hội nghị triển khai phù hợp.
- Thường xuyên có sự chỉ đạo, điều chỉnh các hoạt động phù hợp với tình 

hình thực tế.
- Căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, Hội nghị tổng kết công tác chỉ 

đạo chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 dự kiến được tổ chức vào cuối 
tháng 6/2022;

2. Thi đua, khen thưởng
 Kết thúc hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện, tổ chức tổng 

kết gắn với tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
- Ban chỉ đạo Hoạt động hè của xã sẽ nắm bắt hoạt động của từng cơ sở,  tiến 

hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để làm căn cứ bình xét thi đua khen thưởng.
- Ban chỉ đạo Hoạt động hè của xã đề nghị Ban chỉ đạo Hoạt động hè huyện  

khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè. 
IV. HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG HAI CẤP HUYỆN VÀ CƠ SỞ. 

1. Tham gia các hoạt động cấp huyện.
- Tham gia tập huấn hoạt động hè (Ngày 31 và 01/6/2022).
- Tham gia giải bơi thiếu niên, nhi đồng từ  23-25/6/2022.
- Tham gia hội thi “Thiếu nhi kể chuyện sách hè”. (Dự kiến đầu tháng 7/2022).
- Tham gia giải bóng đá nhi đồng ( Dự kiến đầu tháng 08/2022).
2. Các hoạt động cấp xã.

- Thành lập Đội TNTN tiếp sức kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT 
năm 2022. (Đoàn xã chủ trì)

- Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động hè năm 2022. 
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- Tập huấn hoạt động hè. (Thời gian từ 18 - 19/6/2022)
- Tổ chức giải bơi thiếu niên, nhi đồng dự kiến từ 16 đến 18/6/2022
- Tổ chức giải bóng đá mi ni thiếu niên, nhi đồng (Thời gian dự kiến từ 16 - 

20/7/2022)
  - Thành lập đội TNTN hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính trên hệ 

thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. 
- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể tặng quà các đối tượng chính sách 

dịp 27/7 và phối hợp tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ 
vào tối 26/7.

- Tổ chức hội trại hè truyền thống, liên hoan tiếng hát hoa phượng đỏ vào 02 
ngày  06 - 07/8/2022.

- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức “Tết trung thu” cho các em 
thiếu nhi.

* Chỉ tiêu:
- 100% các Chi đoàn tổ chức hoạt động hè cho TTN, tập hợp trên 80% TTN 

tham gia sinh hoạt hè.
- 100% các Chi đoàn tham gia đầy đủ các hoạt động tập trung do BCĐ 

HĐH của xã tổ chức.
V. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG HÈ
Nguồn kinh phí được trích từ ngân sách Nhà nước đã được giao năm 2022 và 

công tác xã hội hoá hoạt động hè, ngoài ra huy động các nguồn tài trợ khác cho 
hoạt động hè .

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp xã. Thành lập BCĐ, xây dựng kế hoạch hoạt động hè, phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên trong BCĐ, tổ chức triển khai kế hoạch tới các thôn 
và các ngành thành viên phối hợp tổ chức thực hiện.

Các thôn: Thành lập tiểu BCĐ HĐH của thôn do đồng chí Trưởng thôn làm 
trưởng tiểu ban, các đồng chí Bí thư chi đoàn làm phó trưởng tiểu ban, các tổ 
chức, đoàn thể của thôn làm thành viên.

2. Phân công trách nhiệm các thành viên BCĐ.
2.1. Ông: Phạm Văn Nghiên - Phó CT.UBND xã- Trưởng BCĐ phụ trách 

chung. Trực tiếp chỉ đạo và đôn đốc thực hiện các hoạt động.
2.2. Ông: Trương Văn Đạt - Bí thư Đoàn xã - Phó ban TT, chịu trách 

nhiệm mọi hoạt động hè  năm 2022. Tham mưu cho BCĐ hoạt động hè về các nội 
dung trong kế hoạch tổ chức hoạt động hè; thường xuyên báo cáo các hoạt động 
về BCĐ hoạt động hè huyện.
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2.3. Ông: Vũ Khắc Chương - Công chức văn hóa - Uỷ viên: Phụ trách 
công tác tuyên truyền và trực tiếp phối hợp với Đoàn thanh niên xây dựng kế 
hoạch, điều lệ tổ chức giải bơi, giải bóng  đá thiếu niên nhi đồng và thành lập đội 
tuyển của xã tham dự giải bơi, giải bóng  đá nhi đồng, kể truyện sách hè  do huyện 
tổ chức, phụ trách thôn Thọ Trương.

2.4. Bà: Nguyễn Thị Hằng - Tài chính kế toán ngân sách xã - Uỷ viên: Có 
trách nhiệm hướng dẫn thủ tục, tạo điều kiện cấp kinh phí  kịp thời phục vụ cho 
các hoạt động hè. Phụ trách thôn Thọ Trương.

2.5. Bà: Nguyễn Thị Quỳnh - Văn phòng HĐND-UBND - Uỷ viên: Phối 
hợp với Đoàn thanh niên tổng hợp theo dõi kết quả hoạt động hè, đề nghị khen 
thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong hoạt động hè. Phụ trách thôn Kim Trang Tây.

2.6. Ông: Bùi Văn Úy - Hiệu trưởng trường THCS - ủy viên. Có trách nhiệm 
phối hợp với BGH trường Tiểu Học và trường Mầm Non của xã chỉ đạo đội ngũ giáo 
viên trẻ và  các em học sinh  tích cực tham gia  các hoạt động trong dịp hè tại địa 
phương, mở các lớp hưỡng dẫn ôn tập văn hóa cho học sinh trong dịp hè. Chỉ đạo 
BCH Chi đoàn và liên đội làm tốt công tác bàn giao và tiếp nhận học sinh.

2.7. Ông: Trương Văn Tin - Cán bộ LĐTB & XH - Uỷ viên: Có trách 
nhiệm rà soát các  đối tượng chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để tổ 
chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng, tăng cường công tác tuyên truyền các 
hoạt động trong dịp hè. Phối hợp với ĐTN, CCB, Ban TB-XH, các ngành liên 
quan, văn phòng HĐND - UBND tổ chức “Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các 
anh hùng liệt sỹ”. Phụ trách thôn Thọ Trương.

2.8. Ông: Bùi Văn Thái - Trưởng trạm y tế xã - ủy viên: Có trách nhiệm 
xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng dịch bệnh theo mùa, 
chuẩn bị vật tư y tế, cử cán bộ nhân viên của trạm làm nhiệm vụ phục vụ các hoạt 
động tập trung của xã - Phụ trách thôn Thọ Xuyên.

2.9. Bà: Nguyễn Thị Yến - Phó Bí Thư Đoàn xã - Trưởng đài truyền thanh 
và ông; Mai Văn Khá - Uỷ viên BTV đoàn xã: Có trách nhiệm viết bài tuyên 
truyền về các kế hoạch tổ chức của Ban chỉ đạo hoạt động hè, phối hợp với đội 
TNTN ở địa phương tổ chức các hoạt động tình nguyện. Phối hợp tổ chức giải bơi 
TNNĐ, giải bóng đá TNNĐ chọn cử các VĐV tham gia các giải do BCĐ hoạt 
động hè của huyện tổ chức Phụ trách thôn Kim Trang Tây, Kim Trang Đông.

2.10. Ông: Vũ Văn Trường - Trưởng công an xã; ông: Mai Đức Phúc -  
Chỉ huy trưởng Quân sự  xã - ủy viên; Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chuẩn 
bị lực lượng phối hợp với các thôn và các ngành làm tốt công tác giữ gìn ANTT 
trên địa bàn đặc biệt là các hoạt động tập trung do BCĐ HĐH xã tổ chức cho 
TTN. Phối hợp với BCH Đoàn trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho 
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ĐVTTN phòng chống tai tệ nạn xã hội - Phụ trách thôn Kim Trang Đông và Kim 
Trang Tây.

2.11. Ông: Mai Văn Khoát - Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã - ủy viên. Có 
trách nhiệm tổ chức các hoạt động tuyên dương, khen thưởng ĐVTN, Đội viên 
TNNĐ là con cán bộ CNVC đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và 
công tác đoàn, đội. Động viên, đôn đốc ĐV công đoàn khối công nhân viên chức 
tham gia các hoạt động trong dịp hè, như hiến máu nhân đạo và các hoạt động xã 
hội tình nguyện. Phụ trách thôn Kim Trang Đông.

2.12. Ông: Phạm Đức Thu - Chủ tịch MTTQ xã - ủy viên. có trách nhiệm 
triển khai kế hoạch của BCĐ HĐH xã tới ban công tác  MT các thôn, chỉ đạo Ban 
công tác  MT các thôn phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể làm tốt công tác tuyên 
truyền vận  động nhân dân tạo mọi điều kiện cho con em mình tham gia các hoạt 
động trong dịp hè. Phụ trách thôn Lam Sơn.

2.13. Các ông trưởng thôn - ủy viên BCĐ. Có nhiệm vụ thành lập tiểu BCĐ 
HĐH của thôn và trực tiếp làm trưởng tiểu ban, các thành viên là trưởng các tổ 
chức, đoàn thể và cán bộ giúp việc của thôn. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức 
đoàn thể trong việc triển khai và tổ chức các hoạt động trong dịp hè cho ĐVTTN 
theo kế hoạch của BCĐ HĐH xã. Trực tiếp phụ trách thôn mình cư trú.

2.14. Các  ông, (bà) trưởng  các ngành, đoàn thể của xã  được mời tham gia 
BCĐ, có trách nhiệm triển khai kế hoạch của BCĐ HĐH xã tới các chi, tổ hội của 
đoàn thể. Chỉ đạo các chi tổ hội kết hợp chặt chẽ với các tiểu ban chỉ đạo HĐH 
của các thôn trong việc tổ chức các hoạt động trong dịp hè cho TTN, đồng thời 
làm tốt công  tác tuyền truyền vận động gia đình đoàn viên, hội viên tạo mọi điều 
kiện cho con em mình tham gia các hoạt động trong dịp hè. Trực tiếp phụ trách 
nơi mình cư trú./.

   Nơi nhận:
- BCĐ HĐH huyện Thanh Miện;

  - TT. Đảng uỷ, HĐND xã;
  - Các thành viên BCĐ HĐH.
  - Các chi đoàn;
  - Lưu: Vp.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 
                   Phạm Văn Nghiên
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