BCH ĐOÀN TỈNH CÀ MAU
NHÀ THIẾU NHI TỈNH PHÒNG BV, CSTE & BĐG
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Cà Mau, ngày 14 tháng 5 năm 2018

Số: 07-KHPH/NTN

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP
Tổ chức các hoạt động hè năm 2018
--------Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ
Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ
Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2018 và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2018.
Thực hiện chương trình hoạt động của Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau năm
2018.
Nhằm tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em ” và
chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau xây dựng kế
hoạch phối hợp với Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới thuộc Sở LĐ
- TB & XH tổ chức các hoạt động vui hè năm 2018 cho các em thiếu nhi trên địa
bàn thành phố và các huyện trong tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
- Tổ chức các hoạt động vui hè năm 2018 nhằm thể hiện sự quan tâm của
Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên và toàn xã hội đối với thiếu nhi. Góp phần cùng
xã hội quan tâm, chăm sóc, tạo môi trường tốt nhất để các em được vui chơi, rèn
luyện lành mạnh, tạo môi trường tốt nhất để các em tham gia học tập, vui chơi giải
trí lành mạnh trong những ngày hè.
- Thông qua các hoạt động hè nhằm tập hợp đông đảo các em thiếu nhi tham
gia học tập, vui chơi, giải trí và sinh hoạt tập thể tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau.
Góp phần nâng cao kiến thức kỹ năng hoạt động công tác Đội, bồi dưỡng năng
khiếu về văn hóa, văn nghệ, TDTT...
- Tổ chức các hoạt động hiệu quả, thiết thực, vui tươi bổ ích, đáp ứng được
yêu cầu và sở thích của thiếu nhi.
II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
1. GIẢI BÓNG ĐÁ THIẾU NHI TRUYỀN THỐNG 1/6
(Có điều lệ giải kèm theo)
1.1. Đối tƣợng tham dƣ̣ giải:
- Tất cả các em thiếu nhi từ 11 tuổi trở xuống (sinh từ ngày 01/01/2007 trở về
sau) có đạo đức tác phong tốt và có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cà Mau.
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- Chiều cao vận động viên không quá 143 cm. Ban Tổ chức sẽ kiểm tra nếu
chiều cao vượt quá quy định thì vận động viên đó sẽ bị loại khỏi giải kể cả không
vượt tuổi quy định.
- Các đơn vị xã, phường, huyện, thị trấn và các trường Tiểu học trên địa bàn
thành phố Cà Mau có thành lập đội bóng đều được đăng ký tham dự giải.
1.2. Thủ tục đăng ký tham dự giải:
* Hồ sơ gồm:
- Danh sách đăng ký tham dự giải (theo mẫu gởi kèm); Mỗi đội chỉ được
đăng ký 12 VĐV, trong đó 10 VĐV chính thức và 02 VĐV dự phòng; Số áo cầu
thủ từ số 2 đến 11, số áo thủ môn 1 và 12.
- Photo bản khai sinh chính được đăng ký năm cầu thủ sinh ra; nếu là đăng
ký chậm hay đăng ký lại phải có dấu xác nhận. Trong trường hợp bản khai sinh
chính bị mất, có thể sử dụng bản sao năm cầu thủ sinh ra.
- Bản photo hộ khẩu có công chứng.
- 02 tấm ảnh (10 x 15) của toàn đội để dán vào sổ thi đấu.
- Bản cam kết của Ban chấp hành đoàn các xã, phường, huyện, thị trấn về
việc khai đúng độ tuổi VĐV, chấp hành đúng điều lệ giải.
- Khi đi thi đấu, các đội phải mang theo giấy khai sinh gốc để Ban Tổ chức
giải đối chiếu.
- Hồ sơ các đội phải lập thành 02 bộ: 01 bộ gửi về Ban Tổ chức; 01 bộ đội
giữ để xuất trình trong quá trình thi đấu.
1.3. Thời gian - Địa điểm thi đấu:
- Thời gian khai mạc: Vào lúc 7h00 ngày 30/5/2018.
- Thời gian thi đấu: Từ ngày 30/5/2018 đến ngày 31/5/2018.
- Địa điểm: Sân cỏ nhân tạo Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau.
* Lưu ý:
- Hồ sơ đăng ký tham dự giải gửi về phòng Phương pháp Công tác Đội Nhà
Thiếu nhi chậm nhất vào ngày 22/5/2017.
- Mời đại diện các đơn vị tham gia “Giải bóng đá thiếu nhi truyền thống
1/6” đến dự họp bốc thăm, xếp lịch vào lúc 14h00 ngày 25/5/2018 tại Nhà Thiếu
nhi tỉnh Cà Mau (thay cho thư mời).
2. HỘI THI VẼ TRANH
1.1. Chủ đề: “Phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em”.
1.2. Nội dung:
- Thi vẽ tranh thể hiện những ý tưởng về việc phòng, chống bạo lực, xâm hại
trẻ em. Tuyên truyền, vận động toàn xã hội chung tay bảo vệ trẻ em, nâng cao hơn
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nữa nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và trẻ em
trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
- Ngoài ra các em học sinh có thể chọn lựa nội dung sau để thể hiện ý tưởng
trong sản phẩm của mình:
+ Hậu quả của việc xâm hại trẻ em và bạo lực học đường.
+ Lên án những hành vi xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình làm ảnh hưởng đến
tâm lý và sự phát triển của trẻ.
+ Thể hiện các hoạt động phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em.
+ Thể hiện ước mơ của thiếu nhi về một xã hội lành mạnh và một gia đình
không bạo lực.
1.3. Hình thức: Thi vẽ tranh tập thể và cá nhân.
* Thi tập thể:
- Thời gian thi: 180 phút.
- Số lượng: Mỗi đội gồm có 05 em.
- Tranh được thực hiện trên giấy rôky do Ban Tổ chức cấp, có đóng dấu của
Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau.
- Dụng cụ vẽ tranh, bút chì, màu vẽ,…. các đơn vị tự chuẩn bị.
- Mặt sau bức tranh cần ghi rõ các thông tin: Tên đơn vị, số điện thoại, chủ đề
bức tranh.
* Thi cá nhân:
- Mỗi em tham gia thi sẽ vẽ một bức tranh trong thời gian 120 phút, trên khổ
giấy A3 được Ban Tổ chức cấp , có đóng dấu của Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau . Thí
sinh tự chuẩn bị bút, màu vẽ,…
- Mặt sau bức tranh cần ghi rõ các thông tin: Họ và tên, lớp, trường, số điện thoại,
chủ đề bức tranh.
1.4. Thời gian: Khai mạc vào lúc 7h00 ngày 15/6/2018.
1.5. Đị a điểm : Tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau , số 99, Phan Ngọc Hi ển,
phường 5, thành phố Cà Mau.
1.6. Đối tƣợng: Là các em thiếu nhi từ 6 đến 15 tuổi, đang học tập tại các
trường Tiểu học, Trung học cơ sở, các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn
thành phố Cà Mau và các em thiếu nhi đang học tập , sinh hoạt tại các Nhà Thiếu
nhi trong toàn tỉ nh.
1.7. Số lƣợng: Mỗi đơn vị trường học hoặc các Nhà Thiếu nhi tham gia dự
thi lập danh sách 15 em thiếu nhi (10 em thi cá nhân, 05 em thi tập thể) đăng ký dự
thi của đơn vị gửi về phòng Nghiệp vụ Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau hoặc gửi về địa
chỉ email: nhathieunhitinhcamau@gmail.com chậm nhất vào ngày 30/5/2018.
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III. TRÁCH NHIỆM CỦA TỪNG ĐƠN VỊ
1. Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau
- Chuẩn bị các văn bản liên quan đến việc tổ chức các hoạt động vui hè năm
2018 tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau như: Xây dựng kế hoạch, chương trình chi tiết,
thể lệ các hoạt động Hội thi, mời Ban Giám khảo chấm thi.
- Chịu trách nhiệm về nội dung, chương trình khai mạc hoạt động hè 2018.
- Cấp giấy khen cho các hoạt động Hội thi.
- Chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức, cơ sở vật chất, trang trí, âm thanh, ánh
sáng và các hoạt động có liên quan theo kế hoạch.
2. Phòng Bảo vệ, Chăm sóc Trẻ em và Bình đẳng giới.
- Cử lãnh đạo phòng tham gia Ban Tổ chức và cán bộ chuyên môn phối hợp
tổ chức tốt hoạt động hè theo kế hoạch.
- Cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động hè năm
2018.
- Chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức, khen thưởng cuộc thi vẽ tranh “Phòng
chống bạo lực và xâm hại trẻ em” và “Giải bóng đá thiếu nhi truyền thống 1/6”.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Ban Giám đốc Nhà Thiếu nhi, Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng
giới thuộc Sở LĐ - TB & XH yêu cầu lãnh đạo các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội,
chủ động triển khai thực hiện đạt kết quả tốt theo kế hoạch này.
- Giao Phòng Nghiệp vụ, phòng Phương pháp công tác Đội Nhà Thiếu nhi,
cán bộ Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới thuộc Sở LĐ - TB & XH
chủ động tham mưu cho lãnh đạo 2 đơn vị chỉ đạo và tổ chức thành công các hoạt
động hè năm 2018.
- Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc phản ánh về Ban Tổ
chức (qua phòng Nghiệp vụ Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau. Điện thoại: 0290.
3815233) để kịp thời hướng dẫn.
GIÁM ĐỐC

Huỳnh Chí Dũng
Nơi nhận:

……………………………
- BTV
Tỉ nh đoàn Cà Mau;
- Phòng BV, CSTE & BĐG;
- Các phòng NTN;
- HĐĐ, Nhà Thiếu nhi các huyện;
- Các Trung tâm, Cơ sở bảo trợ xã hội;
- BCH Đoàn các xã, phường thuộc TPCM;
- Các trường Tiểu học, THCS thuộc TPCM;
- Lưu: VT.
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ĐƠN VỊ:…………………………..
Cà Mau, ngày tháng 5 năm 2018

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ
Hội thi vẽ tranh “Phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em” năm 2018
STT
01

HỌ VÀ TÊN

LỚP

ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Họ tên giáo viên phụ trách đoàn:…..………...……………Điện thoại:…….………..
HIỆU TRƢỞNG
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

NGƢỜI LẬP DANH SÁCH
(Ký, ghi rõ họ tên)
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ĐƠN VỊ:............……………………
Cà Mau, ngày tháng 5 năm 2018

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ
HLV, VĐV tham gia Giải “Bóng đá Thiếu nhi truyền thống 01/6”

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM
SINH

CHIỀU
CAO

CÂN
NẶNG

SỐ ÁO

CHỨC DANH
TRONG ĐỘI

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

* Lƣu ý: Gửi kèm theo 02 tấm ảnh, chụp cận người, mới chụp của Đội tuyển.
- Ảnh 10 x 15 cm (VĐV chính thức, dự bị).
- Ảnh 10 x 15 cm (có cả Trưởng đoàn, HLV, SSV).
- Trưởng đoàn: …………………………..…, Điện thoại: .......................................
THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

NGƢỜI LẬP DANH SÁCH
(Ký, ghi rõ họ tên)
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