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Đức Huệ, ngày 3 tháng 12 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022
-----------------

Thực hiện Chương trình số 944-CTr/HĐĐ ngày 3/12/2021 về công tác Đội và
phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022 của Hội đồng Đội tỉnh Long An, Hội đồng
Đội huyện Đức Huệ xây dựng Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi
năm học 2021-2022, cụ thể như sau:
I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC
Thiếu nhi Đức Huệ
Học tốt chăm ngoan
Vui khỏe, an toàn
* Bài hát chủ đề năm học
Thiếu nhi làm theo lời Bác (Nhạc và lời: Nhạc sĩ Mai Trâm)
II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC
1. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm
theo 5 điều Bác Hồ dạy”; đổi mới, linh hoạt phương thức trong triển khai các phong
trào, chương trình, hoạt động Đội cho thiếu nhi phù hợp với tình hình dịch bệnh
Covid-19; đảm bảo cho các em được học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn.
2. Tham mưu cho các cấp bộ Đoàn tổng kết các chương trình, đề án, kết luận
của Đại hội Đoàn các cấp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ,
chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Triển khai thực hiện tốt các hoạt động thi
đua, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
3. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi học tập, rèn luyện trong tình hình
dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp; chăm lo, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn
cảnh khó khăn, đặc biệt là thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thông qua
chương trình “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch” phù hợp với tình
hình thực tế tại địa phương.
4. Triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng tổ chức Đội vững mạnh. Trong
đó, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Sao nhi đồng tự quản và công tác
đội viên lớn, vai trò tự quản của Ban chỉ huy Liên đội. Ổn định nâng cao chất lượng
đội ngũ giáo viên làm phụ trách Đội và giáo viên chủ nhiệm phụ trách chi đội, phụ
trách nhi đồng.

5. Tiếp tục kiên trì, thực hiện tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện Luật
trẻ em; tăng cường các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng
chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào
các vấn đề trẻ em.
III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2021-2022
- Chỉ tiêu 1: 100% Liên đội có hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.
- Chỉ tiêu 2: 100% Liên đội tổ chức sinh hoạt chủ đề “Mỗi tuần một câu chuyện
đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”.
- Chỉ tiêu 3: 100% Liên đội tổ chức cho các em đội viên, thiếu nhi đến với địa
chỉ đỏ.
- Chỉ tiêu 4: Hội đồng Đội huyện có mô hình hoạt động dành cho đội viên lớn.
- Chỉ tiêu 5: 100% Liên đội thực hiện tốt việc hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn
cảnh khó khăn theo Hướng dẫn của Trung ương Đoàn.
- Chỉ tiêu 6: Hội đồng Đội huyện xây dựng mới được ít nhất 01 điểm sinh hoạt,
vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn.
- Chỉ tiêu 7: Hội đồng Đội huyện có mô hình phát huy văn hóa đọc, triển khai
xây dựng ít nhất 01 mô hình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội.
- Chỉ tiêu 8: Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ chỉ huy Đội,
phụ trách Sao Nhi đồng.
- Chỉ tiêu 9: Hội đồng Đội cấp huyện có mô hình, hoạt động tuyên truyền, hiệu
quả Luật trẻ em.
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Đổi mới phương thức triển khai phong trào và các hoạt dộng chăm sóc,
hỗ trợ thiếu nhi trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp
- Chủ động nghiên cứu, phối hợp chuyển đổi linh hoạt hình thức triển khai các
chương trình, hoạt động, tạo điều kiện cho thiếu nhi tham gia phù hợp, an toàn trong
bối cảnh dịch Covid-19. Chủ động tìm kiếm nguồn lực, phối hợp với các đơn vị đảm
bảo trang thiết bị tổ chức các hoạt động tương tác, giao lưu trực tuyến, giáo dục kỹ
năng thực hành xã hội cho thiếu nhi. Hướng dẫn thiếu nhi kỹ năng học tập trực tuyến;
tự tập luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe; giữ gìn vệ sinh, phòng chống dịch
bệnh Covid-19. Đồng thời, đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động đã đề ra theo chương
trình, kế hoạch công tác năm.
- Đẩy mạnh thực hiện chương trình “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua
đại dịch”, “Triệu ly sữa và hành trình của những quyển sách”.
- Nắm tình hình, rà soát nhu cầu, hỗ trợ kịp thời cho đội ngũ giáo viên làm
Tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Quan tâm, hỗ trợ điều kiện vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội có
hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.
2. Triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo
5 điều Bác Hồ dạy”
2.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng
bào”
- Nghiên cứu, đổi mới đa dạng hóa hình thức tổ chức các hoạt động tuyên
truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng
Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh và của địa
phương. Tăng cường các hình thức tuyên truyền trực quan, giới thiệu về di tích lịch
sử, cách mạng, các nhân vật lịch sử trong nhà trường và qua các kênh thông tin của
tổ chức Đoàn, Đội.
- Các liên đội thực hiện nghiêm túc lễ chào cờ, hát Quốc ca và nâng cao chất
lượng sinh hoạt liên đội dưới cờ hằng tuần để giáo dục, định hướng cho thiếu nhi về
đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương, đất nước, chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh
thổ; về tình thầy trò, tình bạn, gắn với tuyên truyền gương anh hùng nhỏ tuổi, gương
người tốt, việc tốt; duy trì, nghiên cứu chuyển đổi, hướng dẫn hình thức, nâng cao
hiệu quả sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn
sách hay, một tấm gương sáng” phù hợp với tình hình mới; tiếp tục tổ chức hiệu quả,
sáng tạo ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe” trong các Liên đội Tiểu học và “Tiến bước
lên Đoàn” trong các Liên đội Trung học cơ sở.
- Tổ chức cho thiếu nhi tham gia các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Đại
hội Đoàn các cấp; hoạt động tìm hiểu, viết thư gửi Đại hội Đoàn.
- Các liên đội tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tốt công tác Trần Quốc Toản
thông qua tổ chức cho thiếu nhi tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống
nước nhớ nguồn”; thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, gia
đình chính sách, có công với cách mạng. Tổ chức các hoạt động chia sẻ tinh thần
tương thân, tương ái, giúp đỡ, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh; chăm lo con
em các gia đình chính sách; giúp đỡ, chia sẻ với thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó
khăn.
- Hướng dẫn, tổ chức cho thiếu nhi tìm hiểu và tham gia các hoạt động gìn giữ,
phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc và của địa phương. Củng
cố, phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các đội
tuyên truyền măng non trong nhà trường, tuyên truyền, hướng dẫn các em tham gia
cuộc thi vẽ tranh “Vững tin Việt Nam”.
2.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”
- Các Liên đội tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động
thi đua học tập tốt. Tạo môi trường để đội viên, học sinh tích cực, chủ động trong

học tập.
- Tổ chức các hoạt động định hướng, khuyến khích thiếu nhi chủ động trang bị
những kiến thức về ngoại ngữ, tin học và kỹ năng xã hội; hướng dẫn cho các em tiếp
cận sử dụng Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh.
- Tạo môi trường, điều kiện phát triển và nâng cao khả năng tư duy sáng tạo
cho đội viên, thiếu nhi trong quá trình học tập cũng như tham gia hoạt động phong
trào thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, như: tổ chức các hành trình, các
hoạt động về giáo dục và trải nghiệm hoạt động STEM; thực hiện hiệu quả mô hình
“Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo” .
- Tổ chức hiệu quả các hoạt động hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn
hóa đọc trong thiếu nhi thông qua: cuộc thi “Đọc sách vì tương lai”, ngày hội đọc
sách... Đẩy mạnh phong trào “Đọc và làm theo báo Đội”; hướng dẫn đội viên, thiếu
nhi tham gia viết tin, bài, sáng tác tác phẩm thơ, văn tham gia Trại sáng tác thơ văn
tuổi học trò và xét giải thưởng "Cây bút tuổi hồng". Chủ động vận động nguồn lực
xây dựng công trình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội trong các liên
đội; trang bị tủ sách măng non, tủ sách Bác Hồ.
- Giáo dục đội viên, học sinh ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, bảo vệ môi
trường thông qua phong trào “Kế hoạch nhỏ” và thực hiện có hiệu quả công trình,
phần việc măng non từ nguồn kinh phí kế hoạch nhỏ.
- Tiếp tục duy trì, lựa chọn các hình thức động viên, khen thưởng phù hợp, kịp
thời đối với các gương thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, các gương
thiếu nhi vượt khó học giỏi. Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt
Nam” giao lưu với các gương đội viên, học sinh tiêu biểu, các gương từng là đội viên,
chỉ huy đội, cháu ngoan Bác Hồ.
2.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”
- Tổ chức hiệu quả, thiết thực các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các liên
đội ở đô thị với các liên đội vùng biên giới. Duy trì tổ chức hiệu quả phong trào “Đôi
bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”.
- Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi thực hiện nghiêm túc nền nếp, kỷ cương
học đường, tinh thần đoàn kết. Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm về “Xây
dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” trong giờ chào cờ đầu tuần,
sinh hoạt liên đội, chi đội và các hoạt động phòng, chống bạo lực học đường tạo môi
trường an toàn cho thiếu nhi trong trường học. Hướng dẫn các em nâng cao ý thức
khi sử dụng mạng xã hội; ý thức chấp hành pháp luật, tham gia an toàn giao thông
và phòng chống các tệ nạn xã hội.
- Tăng cường các hoạt động truyền thông cho thiếu nhi về tác hại của ma tuý,
bia rượu, các chất kích thích và tệ nạn xã hội; nhân rộng các mô hình tuyên truyền,
ngăn chặn, phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp với các ngành giúp

đỡ, giáo dục thiếu niên chậm tiến. Triển khai các chương trình giáo dục giới tính, sức
khoẻ sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong thiếu nhi ... Hướng dẫn thiếu nhi tiếp
cận, tham gia các kênh tương tác trực tuyến, truyền hình trẻ em.
- Kiên trì, tiếp tục thực hiện các mô hình hiệu quả. Nhân rộng, tăng tính sáng
tạo trong tổ chức các mô hình câu lạc bộ, mô hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã
hội, ý thức kỷ luật cho thiếu nhi.
2.4. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”
- Tổ chức hướng dẫn thiếu nhi rèn luyện ý thức tự chăm sóc sức khỏe bản thân
và thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, gia đình, trường học và nơi công cộng. Tổ chức
các hoạt động giáo dục ý thức trách nhiệm của thiếu nhi trong phòng chống thiên tai
và ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình “Vì một Việt Nam xanh” và
các hoạt động hình thành ý thức, thói quen bảo vệ môi trường, cho đội viên, thiếu
nhi thông qua các mô hình như: lớp học xanh, vì mái trường xanh, nhà vệ sinh thân
thiện, vườn hoa trong khuôn viên trường; chương trình “Ươm mầm xanh”, trải
nghiệm một ngày làm nông dân, tham quan trung tâm giống, cây trồng...
2.5. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thật thà,
dũng cảm”
- Tổ chức các hoạt động định hướng cho thiếu nhi rèn luyện, thực hành phương
châm “Tiên học lễ, hậu học văn”, bồi đắp cho thiếu nhi đức tính khiêm tốn, lễ phép
trong giao tiếp, ứng xử và trong đời sống hằng ngày.
- Tổ chức hoạt động giáo dục, đẩy mạnh hoạt động “Nói lời hay, làm việc tốt”
giúp thiếu nhi nhận thức được những việc làm tốt và tránh xa những điều chưa tốt; giáo
dục, định hướng những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi.
- Giáo dục thiếu nhi lòng dũng cảm, tính trung thực trong học tập, sinh hoạt
và trong đời sống hàng ngày thông qua việc đẩy mạnh giới thiệu các gương điển hình
tiên tiến trên chuyên mục “Những bông hoa nhỏ”, “Gương sáng đội viên”, sinh hoạt
chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”.
Tăng cường công tác phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các gương đội viên, thiếu
nhi tiêu biểu trong phong trào “Nghìn việc tốt”.
3. Công tác xây dựng Đội
3.1. Công tác nhi đồng
- Tập trung nâng cao chất lượng Sao nhi đồng tự quản (lớp 3), hướng dẫn cho
các em chủ động xây dựng nội dung sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm; quản lý tốt các
thành viên trong Sao và duy trì sinh hoạt Sao theo quy định. Phát huy vai trò của
trưởng Sao tự quản, gắn với bồi dưỡng hiểu biết về Đội TNTP Hồ Chí Minh cho nhi
đồng lớp 3 để chuẩn bị phát triển đội viên cho các em.

- Làm tốt công tác lựa chọn, bồi dưỡng phụ trách Sao, trưởng Sao; cung cấp
tài liệu, hướng dẫn các em tìm hiểu, tham khảo các video clip về kỹ năng, phương
pháp và nội dung sinh hoạt Sao trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, cộng
đồng của Hội đồng Đội Trung ương.
- Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo quan tâm, bố trí, dành thời gian cho
Sao nhi đồng hoạt động; tạo cơ chế phối hợp giữa giáo viên làm tổng phụ trách Đội,
phụ trách Sao với giáo viên chủ nhiệm trong tổ chức hoạt động dành cho Sao nhi
đồng.
3.2. Công tác đội viên
- Nghiêm túc triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” gắn với chương
trình “Em làm việc tốt mỗi ngày”. Chuyển đổi hình thức theo dõi, đánh giá, xếp loại
việc hoàn thành chương trình dự bị đội viên đối với nhi đồng; rèn luyện đội viên đối
với đội viên, thiếu niên trên App “Việc tốt mỗi ngày”(1). Định kỳ hằng tháng có tổng
kết, khen thưởng những đội viên, thiếu niên, nhi đồng thực hiện tốt chương trình
“Rèn luyện đội viên”.
- Xây dựng các mô hình, hoạt động dành cho đội viên lớn (lớp 8 và lớp 9); tập
trung các nội dung giáo dục hướng nghiệp, bình đẳng giới; hướng dẫn các em xây
dựng phong cách đội viên trưởng thành. Làm tốt công tác rà soát, giới thiệu đội viên
lớn cho Đoàn xem xét, phát triển đoàn viên.
- Đảm bảo thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên; quan tâm
phát triển lớp đội viên mới chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. Quản lý đội viên theo
đúng quy định của Điều lệ và hướng dẫn thực hiện điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.
3.3. Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội
- Lựa chọn đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội đảm bảo đúng tiêu chuẩn, yêu cầu; phát
huy tốt vai trò tự quản, thủ lĩnh của các em trong các hoạt động và sinh hoạt Đội1.
- Quan tâm bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chỉ
huy Đội theo khung nội dung hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương. Duy trì nền
nếp sinh hoạt, hoạt động của câu lạc bộ “Chỉ huy Đội”, linh hoạt tổ chức các hoạt
động bồi dưỡng, tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
- Quan tâm, tổ chức các hoạt động tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các
gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các cuộc thi, giải thưởng, tạo môi trường
rèn luyện và động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu
nhi. Bồi dưỡng, định hướng, giới thiệu các đội viên, chỉ huy Đội tiêu biểu tham gia
xét chọn giải thưởng “Kim Đồng”. Tham mưu cho tổ chức Đoàn các cấp có giải pháp
phát huy Chỉ huy Đội trưởng thành ở các môi trường khác.
3.4. Công tác xây dựng liên đội, chi đội
1

Hội đồng Đội huyện sẽ có hướng dẫn sau.

- Thực hiện tốt mô hình“Chi đội 3 tốt” và “Liên đội 3 tốt” (học tập tốt, phong
trào tốt, tự quản tốt) phù hợp với địa phương, đơn vị.
- Thực hiện đúng quy trình thành lập chi đội đối với lớp 4 và lớp 6. Duy trì
sinh hoạt liên đội, chi đội với các hình thức phù hợp, đảm bảo nội dung chủ đề, chủ
điểm theo chương trình năm học.
- Các Liên đội, Chi đội tổ chức Đại hội theo đúng quy định Điều lệ Đội và
Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.
3.5. Công tác thiếu nhi trên địa bàn dân cư
- Nghiên cứu, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động phù hợp cho thiếu nhi trong
bối cảnh dịch bệnh kéo dài; chú trọng công tác tiếp nhận thiếu nhi từ nhà trường về
sinh hoạt trên địa bàn dân cư và bàn giao thiếu nhi trở lại trường học, đặc biệt là
trong dịp hè.
- Phát huy vai trò của cán bộ làm công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư trong
công tác chống đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em, xâm hại trẻ em… Kiên trì, chủ
động thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng Hội đồng Đội cấp xã và
hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư.
- Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình: Câu lạc bộ sở thích, lớp học tình
thương, đội tuyên truyền, phát thanh măng non, tiếng kẻng ôn bài… nhằm tạo chuyển
biến tích cực trong hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư. Chủ động phối hợp với các
ban, ngành tại địa phương tuyên truyền, phòng chống lao động trẻ em. Kiên trì thuyết
phục gia đình, phụ huynh không để trẻ em trong độ tuổi tham gia lao động trong các
ngành, nghề pháp luật không cho phép.
- Chú trọng rà soát, đánh giá chất lượng các điểm sinh hoạt, vui chơi đã xây
dựng cho thiếu nhi. Thường xuyên duy trì việc sửa chữa, xây dựng mới điểm sinh
hoạt, vui chơi và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí phù hợp cho thiếu nhi.
- Phát huy các mô hình hoạt động Đội có hiệu quả; xây dựng các đội, nhóm
nòng cốt trong hoạt động Đội. Tổ chức các hoạt động giao lưu, các sân chơi cho thiếu
nhi, đặc biệt là thiếu nhi vùng sâu, vùng biên giới.
3.6. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi
- Duy trì và nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ phụ
trách thiếu nhi, phụ trách chi đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư.
Thường xuyên cập nhật những nội dung, thông tin mới, rèn luyện kỹ năng, phương
pháp tiếp cận đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thiếu nhi và thực tiễn công tác Đội
và phong trào thiếu nhi giai đoạn hiện nay.
- Phát huy vai trò của Ban Huấn luyện, Huấn luyện viên công tác Đội trong
các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tại cơ sở; xây dựng, tổ chức
có hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ “Phụ trách thiếu nhi”, Câu lạc bộ “Phụ
trách giỏi”.

- Có hình thức tuyên dương, tôn vinh các gương phụ trách Đội nhiệt tình yêu
trẻ, có nhiều đóng góp đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi; quan tâm bồi
dưỡng, giới thiệu giáo viên làm tổng phụ trách Đội tham gia xét chọn giải thưởng
"Cánh én hồng".
4. Công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện
Luật Trẻ em
- Tổ chức các hoạt động chăm sóc, vui chơi giải trí cho thiếu nhi nhất là vào
các dịp cao điểm như Ngày Quốc tế thiếu nhi, dịp hè, tháng hành động vì trẻ em, Tết
Trung thu, Tết Nguyên đán… Quan tâm tới các đối tượng thiếu nhi có hoàn cảnh khó
khăn ở vùng sâu, vùng xa, thiếu nhi khuyết tật, thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi thiên tai,
dịch bệnh. Nghiên cứu các phương thức phù hợp để nâng cao hiệu quả và tính bền
vững của chỉ tiêu xây dựng điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi và chỉ tiêu hỗ trợ,
giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
- Tổ chức rà soát, phân loại và nắm rõ số lượng học sinh bỏ học, có nguy cơ
bỏ học để chủ động xây dựng kế hoạch tuyền truyền, vận động, giúp đỡ các em trở
lại trường; đồng thời chủ động tìm kiếm, huy động các nguồn lực để giúp đỡ thiếu
nhi đến trường.
- Tổ chức hướng dẫn, trang bị kỹ năng số cho trẻ em theo từng độ tuổi để biết
tự bảo vệ mình và biết cách tương tác an toàn trên môi trường mạng, trong đó tập
trung hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng lành mạnh, an toàn; tự bảo vệ mình khi tham
gia tương tác trên môi trường mạng và cách thức nhận diện, thông báo, tố giác hành
vi, vụ việc xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Tăng cường truyền thông về các
giải pháp phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm thiểu lao động trẻ em. Phát huy
vai trò của câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em các cấp trong việc kịp thời việc tiếp
nhận, xử lý thông tin; trợ giúp pháp lý, tư vấn tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em.
- Duy trì và thực hiện tốt việc phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn
đề của trẻ em thông qua các mô hình như: Diễn đàn trẻ em, Câu lạc bộ Quyền trẻ
em,…Định kỳ tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của các em, báo cáo Hội đồng Đội cấp
trên; đồng thời chuyển ý kiến của trẻ em tới các ngành có liên quan đề nghị xem xét
giải quyết; theo dõi quá trình giải quyết các ý kiến, kiến nghị và thông tin phản hồi
với trẻ em.
5. Công tác phối hợp; kiểm tra, giám sát
- Hội đồng Đội phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, ngành lao động,
thương binh và xã hội và các ngành có liên quan đảm bảo triển khai thực hiện tốt các
nhiệm vụ trong chương trình năm học.
- Tiếp tục chú trọng tới công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương
công tác của Đoàn, Đội liên quan tới công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi;
tham mưu cho tổ chức Đoàn tiến hành giám sát các chính sách pháp luật liên quan
đến trẻ em. Duy trì, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các đối tác hiện có và

chủ động tìm kiếm các đối tác mới, có năng lực, uy tín để phối hợp tổ chức các hoạt
động chăm sóc, giáo dục trẻ em.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp Huyện
- Xây dựng chương trình công tác năm học và ban hành giao ước thi đua thực
hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022.
- Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn Hội đồng Đội xã, thị trấn và các
Liên đội trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động, phong trào của Đội.
- Thường xuyên đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá; kịp thời phát hiện, động
viên và biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể có nhiều sáng kiến mới, hiệu
quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại địa
phương.
* Tổ chức và chỉ đạo tổ chức một số hoạt động tập trung:
- Tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi
Việt Nam” nhân dịp Tết Trung thu năm 2021 ở tất cả các cơ sở Đội.
- Tham gia Trại xuân thiếu nhi cấp tỉnh năm 2022.
- Tham gia thực hiện Công trình măng non “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”cấp tỉnh
năm học 2021-2022.
- Tổ chức thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại
hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
- Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe” trong các Liên đội Tiểu học và Ngày
hội “Tiến bước lên Đoàn” trong các Liên đội Trung học cơ sở và các hoạt động chào
mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc
tế thiếu nhi 1/6.
- Tổ chức Liên hoan tuyên truyền măng non về phòng chống đuối nước trẻ em.
- Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ Tổng phụ trách, cán
bộ Chỉ huy Đội.
- Tham gia Ngày hội “Hoa phượng đỏ” cấp tỉnh năm 2022.
- Kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022.
- Tham gia hoạt động cấp trên tổ chức.
- Tổ chức Hội thi Nghi thức Đội - Chỉ huy Đội giỏi năm học 2021-2022.
- Tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2022.
2. Hội đồng Đội xã, thị trấn và các Liên đội

- Căn cứ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20212022 của Hội đồng Đội huyện, chủ động xây dựng chương trình công tác, kế hoạch
hoạt động của đơn vị, thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Hội đồng Đội huyện; tổ
chức phát động chủ đề năm học gắn với Lễ Khai giảng năm học 2021-2022.
- Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Hội
đồng Đội huyện:
+ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021; Báo
cáo thực lực công tác đầu năm học: gửi trước ngày 25/12/2021.
+ Báo cáo sơ kết học kỳ I: gửi trước ngày 5/12/2021.
+ Báo cáo tổng kết năm học, giao ước thi đua, các mô hình công tác Đội: gửi
trước ngày 25/5/2022.
Trên đây là Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20212022 của Hội đồng Đội huyện Đức Huệ ./.
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