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KẾ HOẠCH
Tổ chức Trại rèn luyện hè năm 2020
Căn cứ kế hoạch số 2183/KH-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân Thành phố về tổ chức Hoạt động hè năm 2020;
Thực hiện kế hoạch số 2202 /KH-GDĐT-CTTT ngày 15 tháng 7 năm 2020
của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Hoạt động hè năm 2020;
Nhằm trang bị các kỹ năng, kiến thức cho học sinh là cán bộ Đoàn đang tham
gia công tác tại các trường THPT, TT.GDTX, TT.GDNN-GDTX trên địa bàn thành
phố, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ
chức Trại rèn luyện hè năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: Dự kiến ngày 19, 20, 21/08/2020
- Địa điểm: Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
2. Đối tượng tham dự:
- Học sinh là cán bộ Đoàn (Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BCH Đoàn trường);
học sinh là đoàn viên tiêu biểu, dự kiến tham gia BCH Đoàn trường, học sinh là
cộng tác viên BCH Đoàn trường của các trường THPT, Trung tâm GDTX, Trung
tâm GDNN-GDTX.
- Học sinh là cán bộ lớp, học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn
luyện, đạt các giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, cấp thành phố, quốc
gia...
3. Nội dung:
- Nhằm trang bị các kỹ năng ứng xử văn hóa trên môi trường mạng, kỹ năng
kiềm chế cảm xúc, giải quyết các vấn đề, xây dựng phong cách của người thủ lĩnh
thanh niên trước các vấn đề xã hội.
- Tăng cường thực hành các kỹ năng phòng chống đuối nước; kỹ năng tự vệ;
làm việc đội, nhóm; kỹ năng quản lý thời gian; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng trình
diễn sân khấu; kỹ năng nói chuyện trước đám đông; sinh hoạt tập thể; tư duy sáng
tạo trong xử lý tình huống.
- Đổi mới nắm bắt phương thức giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học
sinh hiện nay. Trang bị kỹ năng sinh hoạt tập thể, sinh hoạt lửa trại; sinh hoạt dã
ngoại; kỹ năng điều hành, tổ chức các hoạt động đội nhóm tập thể,... Tham quan các
khu di tích lịch sử, môi trường sinh thái tại huyện Cần Giờ.

4. Đăng ký tham gia:
Bước 1: Các đơn vị lập danh sách tham dự đúng đối tượng, thành phần theo
mẫu của Ban tổ chức và gửi thư điện tử về Sở Giáo dục và Đào tạo (Bà Lê Thị
Hồng Anh – Phòng Chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo
lthanh.sgddt@tphcm.gov.vn, Điện thoại liên hệ: 0906.665.623, trước 17h00, ngày
10/8/2020.
Bước 2: Họp đại diện trường, học sinh tham dự để phổ biến các nội dung cần
thiết chuẩn bị cho chuyến đi (Khi dự họp các đơn vị chuẩn bị sẵn các nội dung:
Danh sách có xác nhận của thủ trưởng đơn vị, kinh phí và trao đổi về nội dung
chương trình trại rèn luyện), thời gian họp sẽ có thông báo sau.
5. Kinh phí tổ chức
Kinh phí cụ thể sẽ thông báo sau khi làm thủ tục theo quy định (Nghị định
63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu). Sau khi lựa chọn nhà thầu, Sở Giáo
dục và Đào tạo sẽ ký thỏa thuận khung với đơn vị trúng thầu, các đơn vị cử học sinh
tham gia Trại rèn luyện hè 2020 ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị trúng thầu.
Đơn vị tự cân đối từ kinh phí thường xuyên hoặc nguồn thu sự nghiệp. Nếu
đơn vị chi từ kinh phí sinh hoạt hè phải được xây dựng trước trong kế hoạch năm
học.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, tạo điều
kiện để học sinh tham dự đầy đủ, đúng thành phần./.
Nơi nhận:
- Thường trực Ban Chỉ đạo sinh hoạt hè TP;
- Ban Thường vụ Đảng ủy, BGĐ Sở GD&ĐT;
- Phòng GD&ĐT quận, huyện;
- Trường THPT, TT. GDTX, TT. GDNN-GDTX;
- Phòng ban Sở GD&ĐT;
- Lưu VP, CTTT.
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…………………
Cách thức đăng ký tham gia
Bước 1: Các đơn vị lập danh sách tham dự đúng đối tượng, thành phần theo mẫu của Ban
tổ chức và gửi thư điện tử về Sở Giáo dục và Đào tạo (Bà Lê Thị Hồng Anh – Phòng Chính trị tư
tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo lthanh.sgddt@tphcm.gov.vn, Điện thoại liên hệ: 0906.665.623)
trước 17h00, ngày 10/8/2020
Bước 2: Họp đại diện trường, học sinh tham dự để phổ biến các nội dung cần thiết chuẩn
bị cho chuyến đi (Khi dự họp các đơn vị chuẩn bị sẵn các nội dung: Danh sách có xác nhận của
thủ trưởng đơn vị, kinh phí và trao đổi về nội dung chương trình trại rèn luyện), thời gian họp sẽ
có thông báo sau.

