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HƯỚNG DẪN
Kiện toàn, nâng cao chất lượng Hội đồng Đội cấp xã
và hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư
Căn cứ Hướng dẫn số 891-HD/HĐĐ ngày 18/12/2020 của Hội đồng Đội Tỉnh
Long An về việc “Kiện toàn, nâng cao chất lượng Hội đồng Đội cấp xã và hoạt động
thiếu nhi ở địa bàn dân cư”, Hội đồng Đội huyện hướng dẫn Hội đồng Đội các xã,
thị trấn triển khai thực hiện, với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội cấp
xã, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi ở địa bàn
dân cư.
- Từng bước khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của hoạt động thiếu nhi ở địa
bàn dân cư cũng như công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại các xã, thị
trấn.
- Thực hiện tốt mục tiêu xây dựng xã, thị trấn, phù hợp với trẻ em theo Quy
định tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em ban hành kèm theo Quyết định số
06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
- Việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư phải
gắn với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chủ trương công tác của Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh và yêu cầu thực tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi; xây
dựng tổ chức bộ máy hoạt động “tinh gọn, hiệu quả, thiết thực” gắn với đổi mới,
nâng cao chất lượng nội dung, hình thức hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư.
II. NỘI DUNG GIẢI PHÁP
1. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ Hội đồng Đội cấp xã
- Tập trung nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, hoạt động của hệ thống Hội
đồng Đội cấp xã và đẩy mạnh hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư, coi đây là một
nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai thường xuyên, liên tục của Hội đồng Đội các
cấp.
- Thường xuyên xây dụng các mô hình hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã và
các hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư. Tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay,
cách làm tốt, các Hội đồng Đội cấp xã điển hình trong tổ chức hoạt động thiếu nhi ở
địa bàn dân cư trên các kênh truyền thông của Đoàn, Đội. Thực hiện tốt công tác thi
đua, khen thưởng, tăng cường công tác kiểm tra, từng bước củng cố, kiện toàn nâng

cao chất lượng tổ chức và hoạt động của hệ thống Hội đồng Đội cấp xã.
- Nâng cao chất lượng công việc của đội ngũ cán bộ làm công tác thiếu nhi tại
cơ sở. Bố trí cán bộ có kinh nghiệm, đủ trình độ và năng lực. Quan tâm cơ cấu chức
danh Chủ tịch Hội đồng Đội cấp xã do Bí thư Đoàn xã kiêm nhiệm để đảm bảo và
tăng hiệu quả trong chỉ đạo và phối hợp các lực lượng giáo dục tổ chức hoạt động
thiếu nhi ở địa bàn dân cư. Cơ cấu giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong các trường
Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn tham gia làm Phó Chủ tịch Hội đồng Đội
cấp xã, phát huy kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác Đội để tập hợp, thu hút
thiếu nhi tham gia hoạt động trên địa bàn dân cư. Chú trọng công tác chọn lựa, cơ
cấu các ủy viên Hội đồng Đội cấp xã là đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn
thể nhân dân ở địa bàn như: Ban đại diện cha mẹ học sinh, các doanh nghiệp, cá nhân
có năng lực, nhiệt tình, yêu trẻ, có khả năng tập hợp, thu hút thiếu nhi tham gia vào
các hoạt động do Đội tổ chức, có khả năng vận động nguồn nhân lực tổ chức hoạt
động dành cho thiếu nhi tại địa bàn dân cư.
- Rà soát, đánh giá năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ công tác của đội ngũ cán bộ
nòng cốt trong Hội đồng Đội cấp xã; xây dựng kế hoạch củng cố, kiện toàn, đào tạo,
bồi dưỡng nâng cao năng lực, nhất là kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội và phong trào
thiếu nhi. Mỗi năm Hội đồng Đội huyện tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn kỹ năng,
nghiệp vụ, phương pháp công tác Đội dành riêng cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội
đồng Đội cấp xã, cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư; tạo điều kiện cho cán
bộ tham gia các lớp tập huấn của Tỉnh, Trung ương.
2. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã
- Tích cực trong việc tham mưu, xây dựng các nội dung về công tác Đội và
phong trào thiếu nhi ở địa bàn dân cư; trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên
nhi đồng; chú trọng giáo dục đạo đức, nếp sống, kỹ năng xã hội, định hướng quá
trình hình thành nhân cách cho các em từ tuổi nhi đồng; đổi mới hình thức sinh hoạt
Đội, hoạt động thiếu nhi phù hợp với các loại hình trường, lớp và địa bàn dân cư.
- Tích cực tham gia giám sát việc chấp hành pháp luật về trẻ em, chủ động đưa
ra những kiến nghị cần thiết để góp phần ngăn ngừa và xử lý các hành vi xâm phạm
quyền, lợi ích hợp pháp của thiếu nhi.
- Quan tâm chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt, con
em thanh niên nhập cư, công nhân. Tăng cường công tác phối hợp cùng nhà trường,
gia đình hỗ trợ giáo dục trẻ em có nguy cơ. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những
việc làm hay và sáng tạo, những điển hình tiên tiến tạo động lực để thiếu nhi tích cực
tham gia các hoạt động của Đội và phong trào thiếu nhi ở địa bàn dân cư.
- Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Hội đồng Đội cấp xã, huyện,
Ban Giám hiệu nhà trường với các cơ quan, đoàn thể nhân dân ở địa phương trong
triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng ở địa bàn dân cư.
Tăng cường tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện về cơ sở, vật chất

cho hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã, công tác Đội và phong trào thiếu nhi ở địa
bàn dân cư. Nghiên cứu một số mô hình hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó
khăn đang triển khai hiệu quả tại cơ sở, đặc biệt là các mô hình có tính bền vững
nhằm nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, thu hút được nhiều hơn các nguồn lực để hỗ
trợ, giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn với các hình thức hỗ
trợ ổn định, lâu dài; tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách quan tâm đến trẻ em
nhập cư; huy động các nguồn lực xã hội hóa thực hiện 02 chỉ tiêu của Nghị quyết
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đối với hoạt động Đội ở địa bàn dân cư là “Hỗ
trợ 1.5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” và “Xây dựng mới tại mỗi xã, phường,
thị trấn ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi”.
3. Nâng cao chất lượng hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư
Phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Đội cấp xã để thực hiện
mục tiêu giáo dục toàn diện và đáp ứng nhu cầu hoạt động của thiếu nhi ở địa bàn
dân cư cần tập trung vào một số nội dung sau:
3.1. Tăng cường việc tổ chức học tập văn hóa cho thiếu nhi
- Tiếp tục nâng cao chất lượng học tập, động viên và giúp đỡ các em có hoàn
cảnh khó khăn, bỏ học tiếp tục đến trường hoặc vào học ở các lớp học tình thương,
phát huy có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ ngoài nhà trường như: “Đôi bạn cùng
tiến”, “Câu lạc bộ em yêu khoa học”, “Thi đua giúp bạn”, “Thi đua chăm ngoan”...
giúp nhau học tổ nhóm vào ban đêm, hoặc tổ chức các hoạt động thi đua học tập, xây
dựng phong trào tự học đề các thành viên trong tập thể đều có sự tiến bộ.
- Phối hợp tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ ôn tập
văn hóa, ngoại ngữ cho thiếu nhi trong chiến dịch thanh niến tình nguyện hè, đặc biệt
là tại các địa bàn các xã biên giới, nơi có điều kiện khó khăn; cần tích cực duy trì
việc phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo
dục.
- Đa dạng hóa các hình thức hoạt động do Hội đồng Đội cấp xã tổ chức thông
qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật; tổ chức các buổi gặp gỡ nhân chứng lịch sự,
các hoạt động hướng về cội nguồn như: Tham quan, dã ngoại, cắm trại, hành trình
đến các địa chỉ đỏ, đêm hội trăng rằm, các hoạt động hè... tạo sân chơi lành mạnh,
bổ ích cho thiếu nhi, bồi đắp cho thiếu nhi về truyền thống lịch sử vẻ vang của quê
hương, đất nước.
3.2. Tích cực tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu nhi
- Tích cực tổ chức các hoạt động sinh hoạt, vui chơi, giải trí cho thiếu nhi ở
địa bàn dân cư; đa dạng hóa các loại hình hoạt động vui chơi, giải trí như: văn nghệ,
thể dục thể thao, trò chơi... đáp ứng nhu cầu của các em, cần có sự hướng dẫn và tổ
chức chặt chẽ để phát huy khả năng của từng em; đồng thời tránh những hành vi tiêu
cực, phản cảm, không phù hợp lứa tuổi trong các hoạt động.

- Thường xuyên nghiên cứu Hướng dẫn số 10-HD/TWĐTN-VP ngày
24/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc thực hiện và phân bổ chỉ tiêu
trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017- 2022. Tăng
cường huy động các nguồn lực xã hội hóa, sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị và
xã hội đối với việc xây dựng mới các sân chơi cho thanh thiếu nhi. Tổng hợp, nhân
rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện. Có hình
thức kiểm tra, giám sát các đơn vị tổ chức hoạt động, duy trì có hiệu quả các điểm
sinh hoạt, vui chơi hiện có trên địa bàn.
3.3 Tiếp tục tổ chức các hoạt động lao động giúp đỡ gia đình, địa phương
và gây quỹ hoạt động cho tập thể
- Lao động giúp đỡ gia đình: Động viên các em tham gia lao động vừa sức để
giúp đỡ gia đình như nấu cơm, dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, trồng trọt, chăn nuôi, tham
gia công việc phát triển kinh tế gia đình, học làm các nghề truyền thống của gia đình,
của địa phương... để giúp gia đình tăng thu nhập.
- Tham gia các hoạt động gây quỹ cho tập thể: Thực hiện các công trình, phần
việc của thiếu nhi như: xin đất của địa phương trồng cây hoặc tham gia làm nghề thủ
công truyền thống ở địa phương, đảm nhận việc trồng hoa, làm sạch đường làng ngõ
xóm... Từ đó, giúp thanh thiếu nhi tham gia lao động, rèn luyện bản thân, tăng cường
quan hệ gắn bó. Đồng thời, tiết kiệm gây quỹ tạo nguồn kinh phí tổ chức hoạt động
tại địa bàn dân cư.
3.4. Tổ chức cho thiếu nhi tham gia các hoạt động góp phần thực hiện
nhiệm vụ công tác ở địa bàn dân cư
- Tăng cường các loại hình hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư gắn liền với
nhiệm vụ chính trị, hoạt động xã hội trên địa bàn như: Tuyên truyền, cổ động hưởng
ứng các ngày lễ; tổ chức các chương trình góp phần xây dựng quê hương như: Nước
sạch vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, phòng chống các tệ nạn xã hội, an
toàn giao thông, tuyên truyền về Luật Trẻ em, phòng chống xâm hại và bạo lực trẻ
em ...
- Thường xuyên tổ chức các lớp học, trao đổi về các hoạt động xã hội nhằm
trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng từ đó giúp các em biết cách phòng,
chống các tệ nạn xã hội như: biết bảo vệ mình trước sự xâm hại của người khác, biết
“không xem, không thử, không sử dụng” ma túy, không nghiệm game, các chất gây
nghiện nguy hiểm, biết cùng nhau phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật
và tội phạm ...
- Duy trì việc tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện, đẩy mạnh phong trào
Tràn Quốc Toản như: chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh
hùng, giúp gia đình và các bạn gặp khó khăn tại khu dân cư... và tổ chức các hoạt
động khác phù hợp với nguyện vọng của các em thiếu nhi và yêu cầu của địa phương.
- Phụ trách Đội phải nắm được danh sách, hoàn cảnh cụ thể của các em có

hoàn cảnh khó khăn và lên kế hoạch phối hợp chi đoàn ấp, khu phố hoặc Đoàn xã,
thị trấn trực tiếp quản lý và có biện pháp giúp đỡ. Kịp thời phản ánh, đề nghị xử lý
các trường hợp xâm hại trẻ em: ngược đãi, đánh đập, lạm dụng thân thể, xâm hại tình
dục trẻ em...
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp Huyện
- Chủ động theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thực hiện. Phân công cán bộ thường
xuyên theo sát, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện ở các Hội đồng Đội các xã, thị
trấn.
- Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng với các đơn vị có cách làm tốt,
mô hình sáng tạo; Tăng cường công tác kiểm tra, qua đó giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn,
từng bước củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của hệ thống
Hội đồng Đội cấp xã.
2. Cấp xã, thị trấn
- Hội đồng Đội các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các giải
pháp phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Từng bước củng cố, nâng cao
chất lượng tổ chức và hoạt động.
- Báo cáo kết quả, triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất
lượng Hội đồng Đội cấp xã và hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư về Hội đông Đội
huyện.
- Tổng hợp các mô hình hoạt động thiếu nhi tại địa bàn dân cư gửi về Hội đồng
Đội huyện trước ngày 20/9 hằng năm.
Trên đây là Hướng dẫn kiện toàn, nâng cao chất lượng Hội đồng Đội cấp xã
và hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư của Hội đồng Đội huyện Đức Huệ./.
Nơi nhận:
- Hội đồng Đội tỉnh Long An;
- Hội đồng Đội xã, thị trấn;
- Phòng GD&ĐT;
- Các Liên đội;
- Lưu Vp - H.A.

TM. HĐĐ HYỆN ĐỨC HUỆ
CHỦ TỊCH

