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UBND XÃ QUANG KHẢI
BCĐ HOẠT ĐỘNG HÈ VÀ CHIẾN DỊCH 

THANH NIÊNTÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2022

Số:       /KH-BCĐ 

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

   Quang Khải, ngày 09 tháng  6 năm 2022

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

Căn cứ Quyết định số: 171/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của Uỷ ban nhân dân 
xã Quang Khải về việc thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hè (HĐH) và chiến dịch 
Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm 2022; Kế hoạch số 115/KH-BCĐ ngày 
26/5/2022 của Ban chỉ đạo HĐH và chiến dịch TNTN hè huyện Tứ Kỳ năm 2022, 
Ban chỉ đạo HĐH xã Quang Khải xây dựng kế hoạch HĐH cụ thể 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 hoạt 

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

- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên 
trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề dư luận xã hội 
quan tâm; xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

- Thông qua hoạt động tình nguyện tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên 
rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, 
có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khoẻ, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Góp phần tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục và tổ chức các hoạt động 
an toàn bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè.

- Hoạt động thiết thực, cụ thể các cấp bộ Đoàn trong huyện, chào mừng Đại 
hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 -2027.

2. Yêu cầu
- Hoạt động hè và chiến dịch TNTN hè 2022 được tổ chức rộng khắp, hiệu quả, 

an toàn, bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tuyên truyền 
phải kịp thời, thường xuyên.

- Vận động, phát huy các đội nhóm tình nguyện tham gia các hoạt động trong 
Chiến dịch.

- Các hoạt động tình nguyện cần phải được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và 
phương thức tổ chức, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 
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II. THỜI GIAN, ĐỊA BÀN TỔ CHỨC
1. Chủ đề: “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”.
* Phương châm: Thanh niên Quang Khải sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng. 
2. Thời gian: Từ 01/6/2022 đến 31/8/2022
3. Địa bàn tổ chức: Tổ chức hoạt động hè trên địa bàn 3 thôn, tổ chức hoạt 

động tập trung tại UBND xã.
III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN
1. 100% các thôn, xóm, các chi đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Hoạt 

động hè năm 2022. Trong đó: tập trung vào các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; 
phòng, chống tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, tai nạn thương tích có nguy cơ 
xảy ra khi trẻ em tham gia các hoạt động trong dịp hè. Hướng dẫn kỹ năng bảo đảm 
an toàn, chống xâm hại cho trẻ em.

2. Ban chỉ đạo HĐH của xã tổ chức triển khai Kế hoạch hoạt động hè theo tình 
hình của địa phương gắn với Tháng hành động vì trẻ em; tùy theo tình hình dịch bệnh 
Covid 19 để triển khai các hoạt động cụ thể.

3. Ban chỉ đạo HĐH xã tặng ít nhất 15 xuất quà cho các gia đình chính sách, trẻ 
em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

4. 100% các thôn, xóm, các chi đoàn tổ chức tốt hoạt động hè cho thanh thiếu 
nhi tại khu dân cư; tập hợp 70% Thanh thiếu nhi được các nhà trường bàn giao về 
tham gia sinh hoạt hè tại địa phương.

5. Các chi đoàn thôn hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới bằng 
những phần việc do các chi đoàn, chi đội tổ chức cho đoàn viên Thanh thiếu nhi tham 
gia làm tốt công tác dọn vệ sinh môi trường như: tổ chức hoạt động “Ngày thứ bảy 
tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” ở một số đoạn đường thôn, xóm, nghĩa trang liệt 
sỹ xã... nhằm thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

6. Các chi đoàn, chi đội xây dựng kế hoạch tổ chức cho đoàn viên thanh niên 
đảm nhận phần việc như chăm sóc đường hoa thanh niên, xây dựng công trình thanh 
niên...

7. Các chi bộ, các thôn thành lập các tiểu ban chỉ đạo HĐH, tạo mọi điều kiện 
thuận lợi và tổ chức HĐH cho Thanh thiếu nhi ở khu dân cư về vật chất và tinh thần 
nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Huy động mọi nguồn lực để đảm bảo các cháu hoạt 
động, vui chơi của thanh, thiếu nhi trong dịp hè được an toàn, hiệu quả.

8. 100% các chi đoàn thôn tổ chức Tuần lễ đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ 
nguồn. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức Lễ dâng hương, Thắp nến tri ân các 
anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ tại nghĩa trang liệt 
sỹ xã vào dịp 27/7/2022.

IV. NỘI DUNG TRỌNG TÂM
1. Công tác tuyên truyền
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Chú trọng công tác tuyên truyền về các chiến dịch TNTN hè với đoàn viên, 
thanh niên và toàn xã hội nhằm vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia 
hưởng ứng.

 Tập trung phản ánh những mô hình, giải pháp, cách làm hay từ cơ sở; phát 
hiện, tuyên dương những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong tham gia hoạt 
động xung kích tình nguyện tại địa phương.

2. Các hoạt động tình nguyện
 2.1. Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao
- Thực hiện các công trình, phần việc gắn với tham gia xây dựng nông thôn 

mới nâng cao và bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, tham gia giữ gìn an 
ninh trật tự; tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và chất lượng hoạt động của 
các tuyến đường "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn" trên địa bàn. 
Tuyên truyền xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ý thức giữ gìn cảnh quan, ứng 
xử văn hóa trong đoàn viên, thanh niên.

- Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở các thôn, tham quan di tích 
lịch sử, văn hoá của địa phương; vận động thanh niên tích cực tham gia các phong 
trào thanh niên tình nguyện và các hoạt động hè, không vi phạm pháp luật và những 
quy định của địa phương.

2.2. Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Tổ chức các hoạt động triển khai Chương trình “Vì một Quang Khải xanh”, 
“Ngày chủ nhật xanh”, trồng và chăm sóc cây xanh trên các đoạn đường tự quản; 
tuyên truyền cho thanh niên, người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; tổ chức các 
hoạt động chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ nguồn nước; tuyên 
truyền, vận động thanh thiếu niên tham gia giám sát, tố giác các hoạt động vi phạm 
môi trường; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; triển khai các đội TNTN 
tham gia bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới...

2.3. Tổ chức các hoạt động tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Duy trì hoạt động của các đội TNTN tuyên truyền các quy định của Luật giao 

thông đường bộ; tổ chức đội hình thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự an 
toàn giao thông, giúp đỡ người bị tai nạn giao thông; nhân rộng các mô hình "cổng 
trường an toàn giao thông". Tổ chức tuyên truyền Luật giao thông tới toàn thể học 
sinh trường THCS, trường Tiểu Học. 

2.4. Tổ chức các hoạt động tham gia đảm bảo an sinh xã hội 
Tuyên truyền đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sức khỏe sinh sản, phòng chống tệ nạn xã hội, 
phòng chống và ngăn ngừa dịch bệnh, sử dụng thực phẩm an toàn. Tổ chức các hoạt 
động dọn vệ sinh môi trường tạo cảnh quan sạch, đẹp tại nghĩa trang liệt sỹ, các di tích 
lịch sử; phối hợp tổ chức Lễ cầu siêu, dâng hương, thắp nên tri ân các anh hùng Liệt sĩ 
nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7.
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2.5. Tình nguyện tham gia các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập 
nghiệp

Tham gia các hoạt động do Huyện đoàn tổ chức như: Tập huấn nâng cao kiến 
thức, năng lực của đoàn viên về khởi nghiệp; tư vấn, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ 
năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ thanh niên nông thôn ứng dụng 
công nghệ mới, khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh; kết nối với các công ty, 
doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên.

2.6. Tình nguyện tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu 
niên, nhi đồng

- Tổ chức sinh hoạt hè, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; hướng dẫn kiến 
thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em. Tổ 
chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện tuyên 
truyền về Luật Trẻ em, Quyền tham gia của trẻ em. 

- Tổ chức nhận bàn giao thanh, thiếu nhi về tham gia sinh hoạt hè tại địa 
phương. Tổ chức các hoạt động trong dịp hè như: giải bóng đá thiếu niên, thanh niên, 
chương trình văn nghệ, nghi thức đội để giáo dục thiếu nhi giữ gìn, phát huy bản sắc 
văn hóa, dân tộc; đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi lành mạnh.

V. HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
Tháng 6:
Thành lập Ban chỉ đạo HĐH ở xã, xây dựng Kế hoạch HĐH, triển khai đến các 

thành viên, các ngành có liên quan, từng bước triển khai tổ chức thực hiện.
Kiện toàn Ban phụ trách ở các chi đội. Cử cán bộ đoàn, cán bộ phụ trách đội 

tham gia tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội do Huyện đoàn tổ chức.
 Tổ chức tập huấn hoạt động hè cho cán bộ BCH chi đoàn và cán bộ phụ trách 

đội ở 08 chi đội.
Các thôn thành lập Tiểu ban chỉ đạo HĐH; xây dựng kế hoạch triển khai tổ 

chức thực hiện, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho TTN hoạt động hè có hiệu quả.
- Hướng dẫn các chi đội thành lập đội bóng đá mini và tổ chức tập luyện tham 

gia thi đấu ở các xã và cấp cụm.
Tháng 7:
- Tổ chức tập luyện nghi thức Đội cho thiếu nhi vào các buổi tối tại 8 xóm 

trong toàn xã. Hướng dẫn TTN hoạt động có nền nếp; tập luyện nghi thức đội, múa 
hát và các nội dung đã được tập huấn (đầu tháng 7).

- Tổ chức ra quân vệ sinh môi trường. 
- Tổ chức tuần đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và phối hợp với Hội 

Cựu chiến binh, CC Văn hóa xã hội, Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức "Lễ dâng 
hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”.
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Tổ chức cho TTN tập luyện, tập thành thục các nội dung như nghi thức Đội, 
múa hát và các môn thể thao. 

- Tổ chức trò chơi cho TTN; Tổ chức giải bóng đá nhi đồng mini cấp xã (dự 
kiến cuối tháng 7).

Tháng 8:
- Tổ chức hội diễn văn nghệ, thi nghi thức đội (đầu tháng 8); Tổng kết đánh giá 

hoạt động hè; động viên khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích cao 
trong dịp hè.

- Hoàn chỉnh các thủ tục bàn giao TTN về các nhà trường nhân dịp đầu năm 
học mới (Có đánh giá kết quả cho từng em thông qua danh sách bàn giao về các 
trường).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ở xã
- Ban Thường vụ Đoàn xã tham mưu với UBND xã thành lập Ban chỉ đạo 

HĐH ở xã; xây dựng kế hoạch HĐH, triển khai kế hoạch tới các thành viên Ban chỉ 
đạo, các tiểu ban ở các thôn, các chi đoàn, chi đội; phân công nhiệm vụ cho từng 
thành viên BCĐ, phụ trách các mảng HĐH của TTN.

- BCH đoàn xã là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo HĐH có trách nhiệm tham 
mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện; là đầu mối liên kết, phối hợp 
hoạt động với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, đơn vị; thành lập các đoàn 
công tác kiểm tra hoạt động hè tại các chi đoàn, tập hợp báo cáo và tham mưu công 
tác đánh giá, tổng kết, thi đua khen thưởng.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các tiểu ban, các bộ phận làm tốt công tác tổ chức 
hoạt động hè cho TTN.

- UBND xã chỉ đạo toàn diện công tác HĐH từ xã đến cơ sở. Đầu tư kinh phí 
kịp thời cho HĐH tại xã và các hoạt động do huyện tổ chức, động viên nhân dân, các 
đoàn thể, các tổ chức và lực lượng xã hội hỗ trợ kinh phí cho HĐH của TTN. Động 
viên, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác 
HĐH.

2. Ở thôn
- Các ông trưởng thôn có trách nhiệm thành lập Tiểu ban chỉ đạo HĐH ở thôn 

mình và trực tiếp làm Trưởng tiểu ban. Cụ thể hoá kế hoạch HĐH của xã. Tổ chức 
HĐH cho TTN an toàn, thiết thực và có hiệu quả.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, kinh phí cho HĐH của TTN ở 
cơ sở. Tạo sân chơi, bãi tập có đủ ánh sáng và đảm bảo an toàn cho TTN HĐH. Kiểm 
tra lại các bộ trống đã bị hư hỏng, đầu tư kinh phí bưng lại, tạo điều kiện cho công tác 
luyện tập của TTN.
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- Động viên các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà doanh nghiệp 
và toàn thể nhân dân quyên góp ủng hộ HĐH của TTN.

Tổ chức tổng kết HĐH cho TTN ở cơ sở vui vẻ, đoàn kết và tiết kiệm.
VII. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHO CÁC THÀNH VIÊN BCĐ
1. Phụ trách chung
Ông Nguyễn Hồng Thiêm - Phó chủ tịch UBND xã - Trưởng ban chỉ đạo.
2. Thường trực BCĐ: Ban thường vụ Đoàn xã
Có trách nhiệm tham mưu với Ban chỉ đạo HĐH xây dựng kế hoạch HĐH, tổ 

chức triển khai kế hoạch HĐH tới BCH Đoàn xã và các chi đoàn trong toàn xã. Tổ 
chức cử cán bộ đoàn tham gia tập huấn HĐH do Huyện đoàn tổ chức. Tổ chức tập 
huấn kỹ năng HĐH cho BCH các chi đoàn và phụ trách các chi đội. Tham mưu với 
Ban chỉ đạo HĐH tổ chức các hoạt động tại Trung tâm UBND xã và các hoạt động do 
Huyện đoàn tổ chức; theo dõi, tổng hợp kết quả hoạt động trong dịp hè của TTN, dự 
kiến xếp loại, đề nghị khen thưởng.

3. Các nhà trường
Hiệu trưởng các trường: THCS, Tiểu học, Mầm non có trách nhiệm chỉ đạo 

công tác bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương và từ địa phương về nhà 
trường nhân dịp đầu năm học mới; phối hợp với Đoàn Thanh niên chỉ đạo các chi 
đoàn trường tích cực tham gia giáo dục, theo dõi hướng dẫn TTN HĐH; chỉ đạo và tổ 
chức cho TTN ôn tập văn hoá trong dịp hè. Phối hợp với đoàn xã phân công người 
phụ trách, kiểm tra hoạt động của thiếu nhi trên địa bàn dân cư trong dịp hè.

4. UBMTTQ, Hội nông dân, Hội CCB, Hội Phụ nữ, cán bộ Đài truyền 
thanh xã

Có trách nhiệm vận động hội viên giúp đỡ TTN HĐH; quán triệt, triển khai 
nhiệm vụ HĐH tới hội viên của tổ chức mình phụ trách. Nhắc nhở con em hội viên 
tích cực tham gia các hoạt động trong dịp hè. Nắm bắt tư tưởng, diễn biến trong các 
hoạt động của TTN, phản ánh kịp thời về thường trực BCĐ. Tham gia hướng dẫn 
TTN HĐH và cộng đồng trách nhiệm tổ chức hoạt động của TTN ở cơ sở và trung 
tâm xã đạt kết quả tốt.

Chủ tịch Hội CCB: Chỉ đạo hội CCB xã phối hợp với Đoàn Thanh niên tuyên 
truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cho thanh thiếu nhi. Phối hợp với các ban ngành 
tổ chức Lễ dâng hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ xã.

Chủ tịch Hội Phụ nữ, hội Nông dân xã: Chỉ đạo chi hội các thôn, hội viên tuyên 
truyền, vận động con, cháu mình là thanh thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động 
hè tại cơ sở; tham gia vận động quyên góp, tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi.

Cán bộ Đài truyền thanh xã: Phụ trách tuyên truyền, giới thiệu trên hệ thống 
truyền thanh và trang thông tin điện tử của xã những mô hình hoạt động hè tiêu biểu, 
các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè và chiến dịch TNTN.
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5. Ban CHQS xã, Công an xã, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã
Có trách nhiệm triển khai kế hoạch HĐH theo ngành, có sự kết hợp giữa Ban 

CHQS và Công an xã, làm tốt công tác bảo đảm ANTT và xử lý kịp thời những hành 
vi xâm hại và gây mất trật tự, phá hoại trang thiết bị phục vụ cho TTN HĐH. Đảm 
bảo an toàn cho TTN trong khi luyện tập tại cơ sở và tổ chức các hoạt động tại trung 
tâm xã. Tuyên truyền và hướng dẫn TTN tìm hiểu về pháp luật và phòng chống các tệ 
nạn xã hội.

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã: Phối hợp tuyên truyền giáo dục, phổ biến các 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền 
các loại văn bản luật liên quan tới thanh niên như: Luật Giao thông đường bộ...

6. Công chức VH - VH
Phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, các 

sân chơi văn hoá, văn nghệ, các giải thể thao cho đoàn viên thanh thiếu niên; phối 
hợp với Đoàn TN, Ban CHQS, Hội Cựu chiến binh xã tổ chức Lễ dâng hương và thắp 
nến tri ân các anh hùng liệt sỹ; tham mưu các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, thăm tặng 
quà các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ và đối tượng chính sách.

7. Trạm Y tế và Ban dân số xã
Trưởng trạm y tế và Phó Ban DS xã: Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cho 

công tác bảo vệ sức khoẻ, môi trường; có cơ số thuốc dự phòng cần thiết, phân công 
cho nhân viên của Trạm thường trực tại Trạm và các điểm diễn ra các hoạt động đông 
người của TTN trong dịp hè (khi cần thiết). Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh 
mùa hè cho TTN, bảo vệ môi trường.

8. Công tác chỉ đạo ở cơ sở
Bí thư các chi bộ: thôn Tân Quang, thôn Nhũ Tỉnh, thôn Vũ Xá: Có trách nhiệm 

lãnh đạo, chỉ đạo công tác HĐH tại cơ sở có hiệu quả; giao nhiệm vụ cho đảng viên trẻ 
trực tiếp hướng dẫn, phụ trách TTN HĐH; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác 
HĐH ở cơ sở.

9. Công tác thực hiện ở cơ sở
Trưởng thôn Tân Quang, thôn Nhũ Tỉnh, thôn Vũ Xá: Có trách nhiệm thành lập 

các tiểu ban chỉ đạo HĐH ở cơ sở; xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các tổ chức, 
các ngành tham gia hướng dẫn TTN HĐH; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để 
HĐH của TTN ở cơ sở đạt kết quả tốt nhất.

10. Kinh phí tổ chức thực hiện
- Công chức Tài chính - Kế toán xã: Có trách nhiệm hướng dẫn bộ phận thường 

trực BCĐ - HĐH xây dựng kế hoạch dự trù kinh phí cho HĐH và hoàn thiện các thủ 
tục rút tiền từ Ngân sách Nhà nước để hỗ trợ kinh phí cho TTN hoạt động hè tại cơ sở 
và trung tâm xã. 
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- Công chức Văn phòng thống kê: Có trách nhiệm tiếp nhận nguồn kinh phí của 
các tổ chức kinh tế, xã hội ủng hộ cho HĐH của xã. Chuẩn bị phần thưởng để động 
viên, khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong HĐH.

- Đối với các tiểu ban:
+ Kinh phí do UBND xã cấp một phần.
+ Trích từ quỹ văn hoá xã hội của thôn.
+ Vận động các tổ chức, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân 

quyên góp ủng hộ HĐH của TTN.
Trên đây là kế hoạch hoạt động hè năm 2022, Ban chỉ đạo hoạt động hè xã yêu 

cầu các thành viên Ban chỉ đạo, các thôn, các tổ chức, các ngành liên quan triển khai 
tổ chức thực hiện để công tác HĐH đạt hiệu quả cao nhất./.

Nơi nhận:
- TT BCĐ HĐH huyện Tứ Kỳ;
- TT Đảng ủy; UBND xã, UBMTTQ xã;
- Thành viên BCĐ HĐH xã;
- BCH đoàn xã;
- Lưu.

TM. BAN CHỈ ĐẠO HĐH
TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Nguyễn Hồng Thiêm
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