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UBND XÃ NGUYÊN GIÁP
BAN CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG HÈ

VÀ CHIẾN DỊCH TNTN

Số:        /KH-BCĐ

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

Nguyên Giáp, ngày        tháng      năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Tổng kết Hoạt động hè,  Giao lưu văn nghệ

 chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 

Thực hiện kế hoạch số 115/KH-BCĐ ngày 26/5/2022 của Ban Chỉ Đạo 
hoạt động hè và chiến dịch TNTN huyện Tứ Kỳ; Căn cứ vào nghị quyết của 
Đảng uỷ xã Nguyên Giáp; Kế hoạch số 36/KH-BCĐ ngày 10/6/2022 của Ban 
chỉ đạo Hoạt động hè xã Nguyên Giáp về việc tổ chức Hoạt động hè và Chiến 
dịch thanh niên tình nguyện hè 2022.

Thường trực BCĐ hoạt động hè xã, Đoàn Thanh Niên xã Nguyên Giáp xây 
dựng kế hoạch tổ chức giao lưu văn nghệ, tổng kết hoạt động hè năm 2022 cụ 
thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Hoạt động hè và tổ chức giao lưu văn nghệ là hoạt động mang nhiều ý 

nghĩa thiết thực, tạo điều kiện cho TTN được tham gia hoạt động, vui chơi, giao 
lưu rộng rãi, cùng nhau thi đua, đoàn kết từ đó tạo điều kiện cho TTN được phát 
huy khả năng của mình tham gia vào các hoạt động lành mạnh phù hợp với từng 
lứa tuổi giúp TTN tránh xa các tệ nạn xã hội.

- Việc tổ chức HĐH giao lưu văn nghệ, tổng kết hoạt động hè phải đảm bảo 
yêu cầu đúng nội dung chương trình, đảm bảo an ninh, trật tự, tính mạng con 
người và tài sản.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Thời gian
Chương trình tổng kết hoạt động hè năm 2022 và giao lưu văn nghệ kỷ 

niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khách 2/9. Được tổ chức từ 19 giờ 30 
phút chiều đến 22 giờ 00 phút tối ngày 20/8/2022.

2. Địa điểm
Tại sân trường Tiểu học Nguyên Giáp. (khu trung tâm)
3. Nội dung cụ thể như sau
- Tổng kết hoạt động hè năm 2022. (thời gian tổ chức vào hồi 19 giờ 30 phút)
- Liên hoan văn nghệ tối. (thời gian tổ chức vào hồi 20 giờ 00 phút)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1. Các thôn
Mỗi thôn tổ chức theo hướng dẫn chọn cử 01 đội hình tham gia các bài múa 

- hát. Chuẩn bị từ 2 - 3 tiết mục văn nghệ tham gia với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác 
Hồ, Quê hương, Đất nước, Biển đảo…

2. Đoàn thanh niên
Đoàn TN tham mưu cho BCĐ xây dựng các nội dung, trực tiếp tổ chức các 

hoạt động cụ thể theo từng phần việc và tiếp đón đại biểu về dự tổng kết hoạt 
động hè và chương trình giao lưu văn nghệ.

Có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị, chi đoàn chuẩn bị tốt các nội dung 
chương trình cho buổi tổng kết hoạt động hè và giao lưu văn nghệ.

3. Công an xã
Ban công an xã chủ động trong việc tổ chức lực lượng đảm bảo tuyệt đối 

an toàn về ANTT, trong quá trình diễn ra tổng kết hoạt động hè và chương trình 
giao lưu văn nghệ buổi tối ngày 20/8/2022. Đặc biệt cử lực lượng trông giữ xe 
để đảm bảo không bị ùn tắc giao thông trong khu vực diễn ra giao lưu văn nghệ.

4. Ban quân sự
Ban quân sự bố trí lực lượng phối hợp với ban công an xã đảm bảo ANTT 

trong suốt quá trình diễn ra tổng kết HĐH và đêm giao lưu văn nghệ.
5. Công chức văn hoá xã
Đồng chí công chức văn hoá kết hợp cùng Đoàn TN trang trí khánh tiết 

toàn bộ sân khấu theo hướng dẫn, chuẩn bị băng zôn, khẩu hiệu, chỉ đạo tuyên 
truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, của thôn.

6. Công chức văn phòng UBND xã
Đồng chí công chức văn phòng uỷ ban giúp Ban chỉ đạo soạn thảo giấy 

mời, quyết định khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
HĐH.

7. Công chức Kế toán - tài chính
Đồng chí kế toán, tài chính bố trí kinh phí cho hoạt động hè hướng dẫn thủ 

tục thanh toán kinh phí tổ chức tổng kết hoạt động hè năm 2022 theo đúng quy 
định.

8. MTTQ và các đoàn thể
MTTQ và các tổ chức thành viên, phối hợp cùng Đoàn TN tổ chức tốt các 

nội dung tổng kết HĐH hè và chương trình giao lưu văn nghệ TTN hè năm 
2022.

9. Tiểu Ban chỉ đạo các thôn
Có trách nhiệm tổ chức cho TTN tập luyện theo kế hoạch, lựa chọn đội 

hình đại diện để tham gia, gồm các anh, chị phụ trách, các em thiếu niên, nhi 
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đồng của thôn mình để tham gia, tổng kết hoạt động hè, giao lưu văn nghệ tập 
trung tại xã.

IV. PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH
- Đồng chí: Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban chỉ 

đạo trực tiếp kiểm tra đôn đốc các bộ phận có liên quan chuẩn bị chu đáo các nội 
dung tổ chức tổng kết hoạt động hè, giao lưu văn nghệ TTN hè năm 2022.

- Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên giao cho đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đoàn 
xã cùng với Ban thường vụ, BCH và các chi đoàn chuẩn bị đầy đủ các phần việc 
đã được phân công để tổ chức thành công hội nghị tổng kết và giao lưu văn 
nghệ.

- Đồng chí: Đoàn Đức Chính, Trưởng công an xã trực tiếp chỉ huy lực 
lượng công an làm nhiệm vụ phối hợp với Ban CHQS xã đảm bảo ANTT - 
ATGT  trong suốt quá trình diễn ra hoạt động tổng kết hoạt động hè và chương trình 
giao lưu văn nghệ buổi tối.

- Đồng chí: Đồng Hữu Miễn, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã trực tiếp chỉ 
huy, bố trí lực lượng phối hợp với ban công an xã đảm bảo ANTT trong suốt quá 
trình diễn ra tổng kết HĐH và đêm giao lưu văn nghệ.

- Nhiệm vụ của công chức văn hoá giao cho Đ/c: Phạm Đức Ca - phụ trách.
- Nhiệm vụ của kế toán, tài chính giao cho Đ/c: Vũ Thị Tươi - phụ trách.
- Nhiệm vụ của Văn phòng UB giao cho Đ/c: Đồng Viết  Âu - phụ trách.
- Các thành viên trong Ban chỉ đạo hoạt động hè xã được phân công phụ 

trách thôn có trách nhiệm đôn đốc đơn vị đó tham gia tổ chức tổng kết hoạt động 
hè và chương trình giao lưu văn nghệ.

- Các ông, bà trưởng các thôn trực tiếp phụ trách và chỉ đạo đơn vị của 
mình thực hiện theo kế hoạch.

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC - KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT
1. Kinh phí tổ chức
- UBND xã bố trí kinh phí tổ chức ở phạm vi cấp xã theo kế hoạch;
- Các tiểu ban chủ động bố trí kinh phí của đơn vị mình với phương châm 

kết hợp giữa nguồn kinh phí của thôn và xã hội hoá phong trào.
2. Khen thưởng - kỷ luật
UBND xã xem xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu 

biểu trong quá trình tổ chức hoạt động hè. Giao cho Đoàn thanh niên lựa chọn 
đề xuất.

Đề nghị cấp uỷ, chi bộ, lãnh đạo các thôn thường xuyên quán triệt chỉ đạo, 
đôn đốc chi đoàn thanh niên, nắm bắt tình hình quản lý tốt thanh thiếu niên 
không để xảy ra mất an toàn về an ninh trật tự đối với lực lượng của đơn vị mình 
khi tham gia giao lưu văn nghệ.
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Trên đây là kế hoạch tổ chức tổng kết hoạt động hè và chương trình giao 
lưu văn nghệ TTN hè năm 2022. Kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và Quốc 
khánh 2/9 của Ban chỉ đạo hoạt động hè xã Nguyên Giáp.

 Nơi nhận:
 - TT BCĐ HĐH huỵên Tứ Kỳ;
 - Đảng uỷ - HĐND- UBND - UB MTTQ xã;
 - Thành viên BCĐ;
 - BCH Đoàn xã, Bí thư các chi đoàn;
 - Lưu VP.

   TM. BCĐ HOẠT ĐỘNG HÈ XÃ
TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Nguyễn Trung Kiên
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BAN CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG HÈ 
XÃ NGUYÊN GIÁP

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

               Nguyên Giáp, ngày 13 tháng 8 năm 2017

DANH SÁCH
Chi động viên lực lượng công an viên làm nhiệm vụ bảo vệ 

an ninh trật tự cho đêm giao lưu văn nghệ tối ngày 13/8/2017

TT Họ và tên Số tiền Ký nhận

1. Phùng Văn Nhâm 100.000 đ

2. Nguyễn Văn Quảng 100.000 đ

3. Nguyễn Văn Dương 100.000 đ

Cộng 300.000 đ

Bằng chữ: (Ba trăm nghỡn đồng chẵn)
                                                                                        
  
                                                                                        Người chi tiền

                                                                                     Phạm Thanh Xuân
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QUY ĐỊNH
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI TRẠI TTN NĂM 2014

--------------

Để làm cơ sở và tính thống nhất chung trong toàn xã về việc tổ chức và chỉ 

đạo các đơn vị tham gia hội trại hè TTN năm 2014.

Ban tổ chức hội trại xin thống nhất một số nội dung cơ bản để thuận tiện 

cho đơn vị làm căn cứ thực hiện.
I - PHẦN TRẠI

1 - Kiểu dáng, kích thước của trại

- Trại mái bằng, bán mái gồm:

+ 04 cọc giữa  x 1,8m/1cọc.

+ 02 cọc mái sãi 1,2m/1cọc.

+ 04 cọc mái bên x 0,8m/1cọc.

+ 01 cột cờ cao từ 4m trở lên.

+ 01 biển tên kích thước 30 x 40cm.

2 - Phần cổng trại

+ Cổng trại gồm 4 cọc đứng 02 cọc ngang.

+ Lòng cổng rộng 1,1m.

+ Chiều cao trong lòng 1,8m.

+ Cọc vây x 0,60m/1cọc.

* Kích thước cụ thể có hướng dẫn kèm theo mẫu trại.

3 - Phần trang trí bắt buộc gồm

* Cổng trại:

- Phải có huy hiệu đội cắm trên nóc cổng trại, khẩu hiệu trên cổng là: "Hội 

trại hè năm 2014", chi đội... hoặc "Hôi trại chào mừng 69 năm cách mạng 

tháng 8 và quốc khánh 2/9".

- Khẩu hiệu hành đồng 2 bên cánh gà của cổng phải phù hợp với lứa tuổi TTN.

* Trong trại:

Phải đảm bảo sáng sủa, trang trí đẹp, đầy đủ các nội dung yêu cầu gồm:
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+ Bàn thờ Tổ quốc, có ảnh, hoặc tượng Bác Hồ, cờ Tổ quốc, khẩu hiệu 2 

bên là (Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm) bên trái (Nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) bên phải.

+ Chú ý: 2 khẩu hiệu được treo ngang với 2 cánh sao 2 bên cờ Tổ quốc.

- Dưới tượng Bác là khẩu hiệu (Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi 

trong sự nghiệp của chúng ta).

+ Góc học tập phải có tủ sách, vở đồ dùng học tập học sinh (bên trái).

+ Góc thư viện phải có tranh ảnh, truyện, sách, báo đồ dùng thư viện (bên 

phải từ ngoài vào).

+ Các mét dây buộc trại phải đảm bảo đúng kỹ thuật quy định.

+ Mái trại phải căng, phẳng kích thước đồng đều.
II - PHẦN NGHI THỨC ĐỘI

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo phần nghi thức đã được hướng dẫn.

- Đội hình đồng đều, trang phục đẹp, gọn gàng, quần sẫm nâu (váy, quần 

soóc, áo trắng sơ vin), đảm bảo tính thống nhất. Mũ ca nô màu xanh hoặc tín 

than, khăn quàng, giày, dép quai hậu.

- Thực hiện các động tác nghi thức đội phải thành thục, đều nhanh nhẹn 

dứt khoát.
III - PHẦN VĂN NGHỆ TỐI

- Bắt buộc mỗi đơn vị, chi đoàn phải đảm bảo 2 tiết mục múa, hoặc hát do 

thiếu nhi tham gia (bắt buộc).

                                                                    BAN TỔ CHỨ                      
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BAN CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG 
HÈ XÃ NGUYÊN GIÁP

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

   Nguyên Giáp, ngày 10 tháng 7 năm 2017

 DỰ TRÙ KINH PHÍ
Tổ Hội Trại, chức giao lưu văn nghệ và tổng kết hoạt động hè năm 2017

      Kính gửi :  UBND xã Nguyên Giáp;

     Tên tôi là: Phạm Thanh Xuân - Bí thư Đoàn xã.
Thực hiện kế hoạch số 77/KH-BCĐ ngày 29/5/2017 của BCĐ hoạt động 

hè huyện Tứ Kỳ. Căn cứ vào nghị quyết của BCH Đảng uỷ về việc tổ chức Hội 
Trại. giao lưu văn nghệ TTN gắn với tổng kết hoạt động hè năm 2017. 

  Thường trực BCĐ hoạt động hè xã Nguyên Giáp lập dự trù kinh phí tổ 
chức Hội Trại. giao lưu văn nghệ và tổng kết hoạt động hè năm 2017 cụ thể như 
sau:

* Dự trù kinh phí cụ thể như sau:
- Hỗ trợ 7 thôn tham gia giao lưu x 1000.000đ/thôn =   7000.000 đ
- Vũng hoa, hương viếng nghĩa trang Liệt sỹ =     200.000 đ
- Thuê loa máy, đàn nhạc, khung rèm =  1.500.000 đ
- Tiêu đề, khánh tiết sân khấu, mắc điện =     500.000 đ
- Chi động viên lực lượng an ninh làm nhiệm vụ bảo vệ =     300.000 đ
- Chi động viên bảo vệ trường học =     200.000 đ
- Chi phục vụ nước uống tổng kết hoạt động hè =     150.000 đ
- Chi động viên dẫn chương trỡnh văn nghệ =     200.000 đ
- Chi giải thưởng cho các thôn =   1400.000 đ
- Chi quà tặng cho ĐVTN, các em thiếu nhi suất sắc =     500.000 đ
- Chi tiêu chuẩn đại biểu cấp trên về dự động viên =     200.000 đ

                            Tổng cộng = 12.150.000 đ
  Bằng chữ: (Năm triệu hai trăm nghỡn đồng chẵn).

Trên đây là toàn bộ dự trù kinh phí tổ chức Hội Trại, giao lưu văn nghệ và 
tổng kết hoạt động hè năm 2017. Đề nghị UBND xã xem xét duyệt dự trù để tổ 
chức thực hiện và động viên phong trào.

DUYỆT DỰ TRÙ NGƯỜI LẬP DỰ TRÙ



9

                  Phạm Quang Nghị

 HUYỆN ĐOÀN TỨ KỲ
BCH ĐOÀN XÃ NGUYÊN GIÁP

***

ĐOÀN TN CS HỒ CHÍ MINH

Nguyên Giáp, ngày 05 tháng 8 năm 2018

DANH SÁCH
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Đoàn viên, các anh chị phụ trách và các em thiếu niên tiêu biểu được tặng 
thưởng tại buổi tổng kết HĐH xã Nguyên Giáp năm 2018

TT Họ và tên Lớp Địa chỉ Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

TT Họ và tên Lớp Địa chỉ Ghi chú

23

24
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45

46

27

28

29

30

                                                                   Người tổng hợp

                                                                     Phạm Thanh Xuân
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