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UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:        /HD-SGDĐT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Nam Định, ngày      tháng      năm 2020 

 

HƯỚNG DẪN 

Về việc tổ chức hoạt động hè năm 2020 

 

          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ 

chức hoạt động hè cho học sinh năm 2020 với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục (gọi tắt là CSGD), gia đình 

và toàn xã hội đối với công tác quản lí, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên 

(gọi tắt là học sinh) trong dịp hè năm 2020; thông qua các hoạt động tạo tâm thế phấn khởi, 

chuẩn bị tốt các điều kiện bước vào năm học mới 2020-2021; 

- Tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho học sinh trong dịp hè; giúp các em có kỳ 

nghỉ an toàn, vui, khoẻ, bổ ích.  

- Các CSGD cần tích cực phối hợp với phụ huynh học sinh, chính quyền, các tổ 

chức xã hội, Đoàn TNCSHCM, Hội Đồng đội và các ngành liên quan tại địa phương thực 

hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động cho học sinh của địa phương; chủ động xây dựng kế 

hoạch hoạt động hè của đơn vị mình, báo cáo các cấp quản lý, thông báo cho nhân dân 

địa phương được biết. 

          - Việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, đảm 

bảo an toàn, tiết kiệm, tránh lãng phí; tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích 

các em học sinh tham gia có sự nhất trí của phụ huynh học sinh, tránh áp đặt. Trong thời 

gian hè các CSGD triển khai và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19. 

II. NỘI DUNG  

1. Công tác tham mưu, tuyên truyền, vận động 

- Các CSGD tham mưu với các cấp Uỷ Đảng, Chính quyền địa phương để chỉ đạo 

các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan (LĐTBXH, Y tế, các tổ chức Đoàn 

TNCSHCM, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học...) thực hiện việc tuyên 

truyền, chăm sóc, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho trẻ em, thanh thiếu niên, 

nhi đồng theo chức năng, nhiệm vụ. 

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quyền, bổn phận của trẻ em, phòng ngừa, ngăn 

chặn hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em; phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời đối với 

những hành vi sai trái của học sinh; quản lý học sinh trong dịp hè, không để kẻ xấu lợi dụng, 

lôi kéo vào các tệ nạn xã hội; phòng, chống việc tuyên truyền của các hội, tôn giáo hoạt động 
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trái phép cho học sinh; xây dựng phong cách học sinh “Văn minh - Thanh lịch”. Tuyên 

truyền mục đích, ý nghĩa của Tháng hành động vì trẻ em; quyền trẻ em; trách nhiệm của 

các cấp, các ngành, cộng đồng, gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ. Phối hợp với 

các đơn vị liên quan phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2020; tuyên truyền và 

triển khai thực hiện các văn bản đảm bảo an ninh, an toàn, phòng, chống tai nạn thương 

tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh; tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia 

bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, 

thông tin xấu độc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng. 

- Tuyên truyền, phổ biến cho phụ huynh học sinh về những kiến thức, kỹ năng 

nuôi dạy trẻ; quản lý thời gian, việc học tập, vui chơi, mối quan hệ của trẻ em và học 

sinh; vận động cha mẹ học sinh tạo điều kiện cho con em mình được tham gia các hoạt 

động do địa phương, nhà trường tổ chức. 

- Cảnh giác với việc tuyên truyền của các hội, tôn giáo hoạt động trái phép trên địa bàn. 

2. Tổ chức bàn giao việc quản lý trẻ em, học sinh về địa phương và gia đình 

- Các CSGD thông báo lịch nghỉ hè, kế hoạch hoạt động hè của địa phương, nhà 

trường đến toàn thể cha mẹ học sinh và nhân dân trên địa bàn. 

- Các CSGD chủ động phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 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. Đề nghị các tổ chức Đoàn, Đội tại địa 

phương nhận xét, đánh giá học sinh, sinh viên sau kỳ nghỉ hè. 

- Các CSGD lập đường dây nóng tiếp nhận những thông tin, xử lý những tình 

huống bất thường (đặc biệt là số điện thoại cứu nạn, cứu hộ tại địa phương); thông báo 

đường dây nóng cho học sinh và cha mẹ học sinh để liên hệ khi cần thiết. 

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động của nhà trường trong hè 

Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường, nguyện vọng của cha mẹ học sinh, phối 

hợp với các ngành liên quan tại địa phương, các tổ chức, cá nhân, trung tâm có đủ năng lực 

hợp pháp tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động tập trung vào các nội dung sau:  

- Tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và phòng 

chống tại nạn đuối nước cho học sinh, sinh viên trong dịp hè và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2020 theo các nội dung tại công văn số 2083/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 12/6/2020 của Bộ 

GD&ĐT; phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 

theo Công văn số 2126/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 15/6/2020 của Bộ GD&ĐT (đính kèm). 

- Tổ chức các hoạt động rèn luyện giáo dục kĩ năng sống, hoạt động trải nghiệm 

theo quy định hiện hành; thực hành giao tiếp bằng tiếng nước ngoài; nghe nói chuyện 

chuyên đề; tổ chức các câu lạc bộ TDTT, văn hóa, văn nghệ; tổ chức cho học sinh tập 

bơi, thực hành kỹ năng phòng, chống đuối nước; kỹ năng phòng chống tai nạn, thương 

tích; kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ bị xâm hại; việc sử dụng, tham gia mạng 

xã hội; các hoạt động học tập, trải nghiệm tại các khu di tích lịch sử, văn hóa; tham gia 
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phong trào đền ơn đáp nghĩa nhân dịp ngày lễ lớn, chăm sóc di tích lịch sử văn hóa, cách 

mạng và công trình ghi công liệt sỹ… 

- Mời các chuyên gia tâm lý, các nhà khoa học, các đồng chí lão thành cách mạng, 

Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, …nói chuyện với học sinh, tư vấn cho phụ huynh học sinh 

về các chủ đề mang tính giáo dục như: công cha nghĩa mẹ, giáo dục truyền thống gia đình, 

địa phương, giáo dục giới tính, quyền và trách nhiệm của con người trong cộng đồng…. Mời 

những công dân của địa phương biết các môn thể thao (Cờ vua, Cờ tướng, Bóng đá, Võ 

thuật, Võ nhạc…), có khả năng văn nghệ, khả năng tổ chức hoạt động cùng nhà trường tổ 

chức các câu lạc bộ cho học sinh. Huy động sự tự nguyện của cán bộ, giáo viên, nhân viên, 

các tổ chức Đoàn, Đội, Hội trong trường tổ chức cho học sinh các hoạt động hè theo nội 

dung trên. 

- Lấy sân trường làm sân chơi để tổ chức các hoạt động cho trẻ em và học sinh tại 

địa phương; khuyến khích mở thư viện, phòng tin học của nhà trường để tạo điều kiện 

cho học sinh và nhân dân tại địa phương đến nghiên cứu, học tập theo nhu cầu. 

4. Tổ chức quản lý trẻ em, dạy thêm, học thêm trong hè. 

4.1. Đối với các trường Mầm non: 

Phòng GDĐT căn cứ điều kiện cụ thể của nhà trường và nhu cầu gửi trẻ của phụ 

huynh học sinh trong thời gian hè, tham mưu với UBND huyện, thành phố ban hành văn 

bản chỉ đạo việc tổ chức hoạt động hè cho trẻ với những nội dung sau: 

- Chỉ đạo các trường khảo sát nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh học sinh trong dịp hè; 

xây dựng kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi và giáo dục các kỹ năng cần thiết cho 

trẻ. 

- Công khai tới cha mẹ học sinh về kế hoạch tổ chức hoạt động của nhà trường trong 

các tháng hè (thời gian, kinh phí phục vụ hoạt động cho trẻ theo nguyên tắc tự nguyện, thỏa 

thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh; nội dung tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, vui 

chơi trong thời gian trẻ ở nhà trường); tổ chức cho phụ huynh học sinh đăng ký gửi trẻ theo 

nguyện vọng. 

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi cho trẻ theo quy 

định, tuyệt đối không dạy trẻ trước chương trình; có biện pháp cụ thể đảm bảo an ninh, an 

toàn cho trẻ trong thời gian ở trường; 

- Bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hợp lý để phù hợp 

với các quy định hiện hành. 

4.2. Đối với các trường TH, THCS, THPT và TTGDTX : 

- Tổ chức phụ đạo và kiểm tra lại, thi lại (không thu tiền) đối với những học sinh 

chưa hoàn thành chương trình, học sinh xếp loại học lực yếu, kém (thực hiện từ 

15/8/2020 đến 31/8/2020); tổ chức bồi dưỡng, phụ đạo cho học sinh tuyển vào lớp 6, 10 

chưa đủ điều kiện học theo chương trình tiếng Anh hệ 10 năm của các đơn vị (nếu có). 
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- Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào cả trong 

và ngoài trường từ thời gian bắt đầu nghỉ hè theo quy định đến ngày 15/8/2020, trừ việc 

tổ chức ôn tập cho học sinh khối 12 tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020, ôn thi vào 

lớp 10 THPT và tổ chức các hoạt động hè (theo các nội dung mục 3 tại Hướng dẫn này).  

- Nếu cha mẹ học sinh và học sinh có nhu cầu, các trường tổ chức ôn tập cho học 

sinh bắt đầu từ ngày 15/8/2020 và thực hiện nghiêm túc việc dạy thêm, học thêm theo 

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Nam Định, Công văn 

1291/SGDĐT-GDTrH ngày 15/10/2019 của Sở GD&ĐT. Tuyệt đối không được dạy 

trước chương trình. Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm quản lý giáo viên dạy ngoài 

nhà trường theo đúng quy định. 

- Vào đầu năm học, các cơ sở giáo dục không đuợc tổ chức kiểm tra sát hạch để 

chia lớp gây bức xúc trong xã hội, trừ việc tổ chức khảo sát học sinh để triển khai học 

theo chương trình tiếng Anh hệ 10 năm (Sở GD&ĐT sẽ có hướng dẫn sau). Việc phân 

luồng, hướng nghiệp cho học sinh THCS, THPT phải căn cứ vào nhu cầu của học sinh và 

kết quả học tập sau ít nhất một năm tại trường. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp với Sở VHTTDL tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, tổ 

chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi để phòng, chống đuối nước của tỉnh Nam 

Định năm 2020; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đến các trung tâm, trường nghiệp 

vụ luyện tập các môn thể thao, âm nhạc, mỹ thuật… 

- Phối hợp với Sở LĐTBXH phát động Tháng hành động vì trẻ em. 

- Phối hợp với Đoàn TNCSHCM tổ chức các phong trào tình nguyện của Đoàn 

viên, Thanh niên. 

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các ngành liên quan chỉ đạo, theo dõi 

các đơn vị thực hiện, xử lí các vi phạm. 

- Giao phòng CTTT chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng của Sở, xây dựng 

Hướng dẫn cụ thể một số nội dung hoạt động trong dịp hè 2020; chỉ đạo, theo dõi, kiểm 

tra các đơn vị thực hiện; hỗ trợ các đơn vị trong việc liên hệ với các chuyên gia để tổ 

chức các hoạt động giáo dục. 

- Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng của Sở, các phòng 

Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc dạy thêm, học thêm trong, ngoài nhà trường. Chủ động 

xử lí, xử phạt hành chính, thông báo những tổ chức, cá nhân vi phạm trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Căn cứ vào hướng dẫn của Sở xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng, chỉ đạo, 

hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện. 
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- Báo cáo với UBND huyện, thành phố chủ trương của ngành về việc sử dụng các 

trường học làm khu vui chơi cho học sinh trong dịp hè và xây dựng quy chế quản lý phù hợp. 

Phối hợp với các ngành, các cấp, Đoàn thanh niên và chính quyền địa phương chỉ đạo, kiểm 

tra các trường tổ chức hoạt động hè cho học sinh. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đủ 

năng lực đến nhà trường tổ chức các hoạt động huấn luyện thể thao, âm nhạc, văn nghệ, nghệ 

thuật, ngoại ngữ,…và có trách nhiệm quản lý các hoạt động này theo thẩm quyền. 

          - Quán triệt nội dung hướng dẫn này tới tới các cơ sở giáo dục trực thuộc trước khi 

nghỉ hè. Tổ chức kiểm tra nắm tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục.  

 - Trưởng phòng GD&ĐT chỉ đạo quyết liệt không để xảy ra hiện tượng dạy thêm, 

học thêm trái quy định. 

- Có số điện thoại thường trực 24/24 giờ để các đơn vị liên hệ khi có việc bất 

thường xảy ra. 

          3. Các cơ sở giáo dục 

- Chủ trì, phối hợp phụ huynh học sinh, các ngành liên quan tại địa phương, các tổ 

chức xã hội, Đoàn thanh niên, Hội Đồng đội, các công ty, trung tâm, cá nhân có đủ năng 

lực hợp pháp để xây dựng kế hoạch hoạt động hè cụ thể và triển khai tới cán bộ, giáo 

viên, học sinh và cha mẹ học sinh; thời gian thực hiện Kế hoạch từ khi học sinh nghỉ hè 

đến ngày tựu trường của năm học 2020 – 2021 (thời gian tổ chức hoạt động hè cho học 

sinh tùy thuộc vào  điều kiện thực tế của các đơn vị và các quy định về phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 của UBND tỉnh). Các trường THPT xây dựng kế hoạch báo cáo về Sở 

trước ngày 10/7/2020, qua phòng Chính trị, tư tưởng; các trường MN, TH, THCS xây 

dựng kế hoạch báo cáo về phòng GD&ĐT trước ngày 10/7/2020. 

- Việc tổ chức các hoạt động hè thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận giữa 

nhà trường và phụ huynh học sinh; các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Bộ 

GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT về việc đóng góp liên quan đến các hoạt động hè. 

- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên 

về việc tổ chức các hoạt động giáo dục, tổ chức dạy thêm, học thêm;  

- Thủ trưởng đơn vị phải có kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh tham 

gia hoạt động hè năm 2020, có số điện thoại thường trực thông báo rộng rãi đến học sinh, 

phụ huynh học sinh, để liên hệ kịp thời khi có việc bất thường xảy ra. 

Trên đây là Hướng dẫn hoạt động hè cho học sinh năm 2020, Sở GD&ĐT yêu cầu 

Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, triển khai thực hiện. Báo cáo kịp thời những hiện tượng 

bất thường xảy ra qua số điện thoại 0916291277./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND các huyện/thành phố (để phối hợp chỉ đạo); 

-  Sở VHTT&DL, LĐTB&XH, Tỉnh đoàn (để phối hợp); 

- Các Phó Giám đốc; 

- Các phòng chức năng Sở GD&ĐT; 

- Các phòng GD&ĐT huyện/thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, CTTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
   

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuận 
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