
1

UBND XÃ YẾT KIÊU
BAN CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG HÈ
VÀ CHIẾN DỊCH THANH NIÊN

TÌNH NGUYỆN

Số: 01/KH-BCĐ

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

Yết Kiêu, ngày 31 tháng 5 năm  2022

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

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 30/5/2022 của BCĐ hoạt động 
hè và chiến dịch TNTN Huyện Gia Lộc về việc tổ chức Hoạt động hè và chiến 
dịch TNTN hè năm 2022; thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy và 
Lãnh đạo UBND xã, BCĐ Hoạt động hè và chiến dịch Thanh niên tình nguyện 
(sau đây gọi tắt là BCĐ hoạt động hè) xã xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động, 
cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. 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 trên địa bàn huyện hè 2022, 
nâng cao trách nhiện của các cấp uỷ, chính quyền, các ngành, gia đình và xã hội 
trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

2. Thông qua các 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.

3. Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng 
tổ chức Đoàn, Hội; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh 
niên và xã hội.

4. Hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được tổ chức 
hiệu quả, an toàn, tránh hình thức. Là hoạt động thiết thực, cụ thể của tổ chức 
Đoàn, Hội các cấp chào mừng Đại hội Đoàn toàn huyện lần thứ XXVI, tiến tới 
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương lần thứ XIV, nhiệm 
kỳ 2022-2027.

5. Các hoạt động phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả, an toàn, gắn với 
Đại hội TDTT năm 2022, nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương, đơn vị.

II. THỜI GIAN, CHỦ ĐỀ, PHƯƠNG CHÂM, MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. Thời gian, chủ đề, phương châm
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* Thời gian: Từ 01/6/2022 đến 31/8/2022.

* Chủ đề: “Hè vui an toàn, học ngàn điều hay, Thanh niên tình 
nguyện vì cuộc sống cộng đồng” 

2. Một số chỉ tiêu cơ bản

(1) Tổ chức phát động (hoặc hội nghị triển khai) hoạt động hè và chiến 
dịch TNTN gắn với tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ 
em, ra quân VSMT, thăm tặng quà... 

(2) Tổ chức các hoạt động VHVN – TDTT cấp xã. Trong đó phải tổ chức 
ít nhất 04 hoạt động tập như: Hội trại, giải thể thao, Giải bơi TTN, giao lưu văn 
nghệ... 100% các cơ sở thôn trong toàn xã tổ chức tốt hoạt động hè cho TTN; tập 
hợp ít nhất 80% thanh thiếu nhi có mặt trên địa bàn tham gia sinh hoạt hè. Tham 
gia đầy đủ, chất lượng các hoạt động cấp huyện.

 (3) Tiến hành cắm thêm mới biển cảnh báo đuối nước cho thanh thiếu nhi.

 (4) Phối hợp tổ chức hiệu quả ít nhất 02 lớp kỹ năng về bóng đá tại 
Trường Tiểu học Gia Hòa, bơi tại Trường Tiểu học Yết Kiêu.... cho thanh thiếu 
nhi. 

(5) Tổ chức cho ĐVTN xung kích tham gia tổ  “Công nghệ số cộng đồng” 
phấn đấu trên 50% người dân sử dụng Smart phone được tư vấn hướng dẫn, sử 
dụng những ứng dụng, các công cụ công nghệ số. Ra quân đồng loạt vào ngày 
5/6/2022.

 (6) Xây dựng được các công trình, đảm nhận các phần việc thanh niên. 

(7) Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 50 ý tưởng, sáng kiến.

(8) Tổ chức tốt tuần đền ơn đáp nghĩa và tổ chức lễ dâng hương thắp nến 
tri ân các anh hùng liệt sĩ.

(9) Phấn đấu tặng ít nhất 10 suất quà (trị giá ít nhất 200.000đ/suất).

 (10) Vận động ĐVTN tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

(11) Vận động ĐVTN tích cực tham gia các nội dung thi đấu trong khuôn 
khổ các giải thể thao tại Đại hội TDTT xã, huyện lần thứ IX.

III. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC

1. Công tác tuyên truyền

Tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về công tác phòng 
chống dịch bệnh Covid-19.

Tuyên truyền, vận động Thanh thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động 
trong khuôn khổ Đại hội TDTT xã, huyện lần thứ IX, các hoạt động được tổ 
chức cho Thanh thiếu nhi trong dịp hè năm 2022. 
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Ứng dụng công nghệ số trong công tác truyền thông, duy trì hiệu quả hoạt 
động của các trang mạng xã hội. Tuyên truyền, vận động ĐVTN tích cực tham 
gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn phát động. Công tác tuyên 
truyền tập trung phản ánh những mô hình, giải pháp, cách làm hay từ cơ sở; việc 
tuyên truyền, 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. 

Duy trì hiệu quả hoạt động của các trang mạng xã hội. Tích cực hưởng 
ứng phong trào "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”.

2. Các nội dung và phương thức triển khai thực hiện

2.1. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ hoạt động hè cho đội ngũ phụ trách 
Đội cơ sở; ngày hội vào hè và phát động tháng hành động vì trẻ em.

Tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, nghiệp vụ hoạt động hè 
cho đội ngũ phụ trách Đội cơ sở; Ngày hội vào hè và phát động Tháng hành 
động vì trẻ em gắn với các hoạt động tặng quà cho trẻ em nghèo vượt khó, 
VSMT, khởi công các công trình, phần việc thanh niên,...

2.2. Tổ chức các hoạt động tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19: 
Vận động ĐVTN, thành lập các đội TNXK tham gia tuyên truyền, phòng 
chống dịch Covid-19 phù hợp với địa phương. Tích cực tham gia hiệu quả các 
hoạt động do huyện và địa phương chỉ đạo.

2.3. Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới nâng 
cao, nông thôn mới kiểu mẫu và văn minh đô thị: Tích cực phối hợp với các 
đoàn thể thực hiện các tuyến đường hoa, tuyến đường thanh niên kiểu mẫu, 
“Con đường bích họa” phù hợp với từng địa điểm, những điểm tập trung đông 
dân cư; xây dựng mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các tuyến đường 
“Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; tham gia xây dựng mô hình 
phân loại, xử lý rác thải thành phân hữu cơ tại hộ gia đình; hỗ trợ người dân có 
hoàn cảnh khó khăn xây dựng công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; phối 
hợp tuyên truyền chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật, mô hình mới vào sản 
xuất nông nghiệp; tuyên truyền thực hành tiết kiệm, văn minh trong việc cưới, 
việc tang, lễ hội,…

2.4. Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí 
hậu: Tuyên truyền và triển khai Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”,“Ngày 
chủ nhật xanh”, các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6) 
và Tuần lễ quốc gia về biển đảo Việt Nam (ngày 08/6) như: Trồng và chăm sóc 
cây xanh; ra quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm trong khu dân cư, nạo vét khơi 
thông dòng chảy, cống rãnh, thu gom xử lý rác thải; nhất là việc xóa các điểm 
đen về rác thải trên địa bàn; tuyên truyền cho thanh niên, người dân nâng cao ý 
thức bảo vệ môi trường; tuyên truyền vận động người dân hạn chế sử dụng túi 
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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 thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường.

2.5. Tổ chức các hoạt động tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông: 

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông; hình 
thành văn hóa giao thông trong TTN.

Tuyên truyền tới đông đảo TTN và phụ huynh học sinh về đội mũ bảo 
hiểm khi tham gia giao thông, đặc biệt là các em thiếu nhi khi đi xe đạp điện.

Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động đảm bảo an 
toàn giao thông. 

2.6. Tổ chức các hoạt động tham gia đảm bảo an sinh xã hội: 

Thành lập các đội hình tham gia hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao 
đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Vận động ĐVTN tham gia hiến máu 
tình nguyện. Chăm lo, hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn. Tổ chức tuyên truyền, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống và ngăn 
ngừa dịch bệnh, sử dụng thực phẩm an toàn. Tổ chức các hoạt động tu sửa, chỉnh 
trang, tạo cảnh quan môi trường các nghĩa trang liệt sỹ, các di tích lịch sử văn 
hóa; tổ chức chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân Ngày Thương 
binh - Liệt sỹ. 

Tổ chức các đội hình tình nguyện tham gia tổ "Công nghệ số cộng đồng" 
tại các thôn tuyên truyền, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho người dân, bao 
gồm các kỹ năng cơ bản như truy cập và sử dụng Internet, thư điện tử, mua bán 
trực tuyến, thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn thông 
tin cá nhân. Tổ chức các hoạt động, xây dựng các kênh tư vấn, chăm sóc sức 
khỏe cho người dân để phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

2.7. Tình nguyện tham gia các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi 
nghiệp, lập nghiệp

Tổ chức các hoạt động tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực của cán bộ 
Đoàn 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 các chuyên gia tư vấn trực 
tiếp cho thanh niên khởi nghiệp; tìm kiếm và kết nối các nguồn lực hỗ trợ cho 
các dự án khởi nghiệp,…

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

 Tổ chức tốt các hoạt động tiếp nhận thiếu nhi về tham gia sinh hoạt hè tại 
địa phương. Tổ chức các loại hình trò chơi dân gian để giáo dục thiếu nhi giữ 
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gìn, phát huy bản sắc văn hóa, dân tộc; đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, 
vui chơi lành mạnh...

Tổ chức tốt các hoạt động trên địa bàn dân cư, như: trại hè, các hoạt động 
vui chơi, giải trí, các sân chơi văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao...; mở các lớp 
năng khiếu như: bóng đá, bơi, phòng tránh đuối nước và tai nạn thương tích cho 
thiếu nhi... Tổ chức các lớp tập huấn cứu nạn, cứu đuối, dạy bơi miễn phí cho trẻ 
em, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng mềm cho trẻ em như: Kỹ năng thoát 
hiểm khi có hỏa hoạn, kỹ năng sơ cấp cứu khi xảy ra tai nạn, kỹ năng phòng 
chống đuối nước và tai nạn thương tích, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục, 
tập làm MC… Qua đó tạo điều kiện tốt nhất để thiếu nhi được vui chơi và sinh 
hoạt trong môi trường an toàn, lành mạnh. 

Tích cực đẩy mạnh các hoạt động phòng chống đuối nước, chống bạo lực 
trẻ em cắm mới các biển báo, nguy hiểm, cảnh báo đuối nước. Tuyên truyền về 
Luật Trẻ em, Quyền tham gia của trẻ em. Vận động xây dựng sân chơi cho thiếu 
nhi. Vận động xây dựng sân chơi, bể bơi, không gian đọc sách, tương tác và sinh 
hoạt Đội cho thiếu nhi. Tiếp tục triển khai các hoạt động trong chương trình “Nối 
vòng tay thương” chăm lo cho trẻ em mồ côi vì dịch bệnh COVID-19.

Phối hợp với chính quyền, các ban ngành và cơ quan truyền thông tại địa 
phương làm tốt công tác bảo vệ trẻ em; huy động ĐVTN và các lực lượng xã hội 
tham gia cảm hóa, giúp đỡ, giáo dục trẻ em chậm tiến, trẻ em chưa ngoan, trẻ 
em làm trái pháp luật.

Vận động các tổ chức, cá nhân tham gia tặng quà, học bổng, đồ dùng học 
tập, phương tiện đến trường cho thiếu nhi.

Tổ chức các hoạt động cấp xã cho thanh thiếu nhi: Giải bóng đá U12, Hội 
trại, Hội thi văn nghệ... và tham gia đầy đủcác hoạt động cấp huyện.

3. Các chương trình, chiến dịch tình nguyện

3.1. Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”

* Thời gian: Từ tháng 01/6/2022 - 31/8/2022.

* Lực lượng: Thu hút sinh viên, giảng viên trẻ từ các học viện, trường đại 
học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; giáo viên, học sinh các trường THPT, 
TTGDNN-GDTX về sinh hoạt tại địa phương. Huy động lực lượng ĐVTN tại 
chỗ.

* Nội dung, phương thức triển khai: Căn cứ vào tình hình thực tế, có thể 
chọn một số hoạt động tình nguyện tại mục 2 để tổ chức thực hiện. Tổ chức các 
hoạt động tuyên truyền Luật Thanh niên, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 
01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên, cơ chế, chính 
sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 
18 tuổi; Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định 
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về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện. Hỗ trợ 
thiếu nhi trong học tập.

3.2. Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”

*  Thời gian: Từ 01/6/2022- 31/8/2022. 

* Lực lượng: Học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo 
dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Cán bộ, giáo viên trẻ các trường Mầm 
non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

* Nội dung, phương thức hoạt động: Phối hợp với Đoàn xã tổ chức các 
hoạt động hỗ trợ công tác dạy học, tham gia các đội hình tình nguyện phụ trách 
thiếu niên, nhi đồng, dạy tiếng anh miễn phí trong dịp hè tại địa bàn dân cư, 
công tác chuẩn bị cho năm học mới. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa: 
thăm hỏi, chăm sóc các gia đình có công với cách mạng, gia đình chiến sĩ, cán 
bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại các vùng biển, đảo. Tổ chức các hoạt động tìm 
hiểu và bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc. 
Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội: chăm lo người già neo đơn, học sinh, thiếu 
nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã 
hội, kỹ năng phòng vệ, phòng chống bạo lực học đường; tổ chức các hoạt động tư 
vấn tâm lý tuổi mới lớn, trách nhiệm của học sinh đối với gia đình, nhà trường và 
xã hội. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế, định hướng nghề nghiệp cho 
học sinh. 

3.3. Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”

* Thời gian: Từ 01/6/2022 - 31/8/2022

* Lực lượng: Thanh niên công nhân, công chức, viên chức trẻ. 

* Nội dung, phương thức hoạt động: Bảo vệ môi trường, tu sửa, giữ gìn 
cảnh quan cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp. Tổ chức “Ngày chủ 
nhật xanh” tại đơn vị: tổng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, sơn, sửa tường, 
rào, cổng cơ quan, vệ sinh máy móc, phân xưởng, thực hiện tốt công tác phòng 
chống cháy, nổ. Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân 
tại nhà trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện 
giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”, tập trung trong các lĩnh vực được 
quan tâm, như: bảo hiểm xã hội, đất đai, y tế, thuế, hải quan. Tổ chức tuyên 
truyền pháp luật tại địa bàn dân cư.

Tham gia các tổ ”Công nghệ số cộng đồng” trong việc tư vấn, tuyên 
truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho người dân. Hướng 
dẫn thiếu niên nhi đồng khai thác những kiến thức bổ ích trên không gian 
mạng. Hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
phù hợp với điều kiện từng địa phương; tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học 
kỹ thuật cho người dân.
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IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG

* Tham gia đầy đủ, chất lượng các hoạt động cấp huyện.

* Tổ chức các hoạt động tập trung cấp xã:

1. Thành lập, duy trì các đội TNXK tham gia công tác ứng phó với biến 
đổi khí hậu.

2. Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch HĐH và chiến dịch TNTN, tháng 
hành động vì trẻ em năm 2022.

3. Tập huấn hoạt động hè 2022 (theo kế hoạch của huyện).

4. Tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ (Tháng 7)

5. Giải bơi Thanh thiếu nhi ( Tháng 6)

6. Tổ chức Giải bóng đá U12. (Tháng 7)

7. Tổ chức Hội thi văn nghệ. (Tháng 8)

8 Tổ chức Hội trại. (Tháng 8)

9. Phối hợp với BCĐ Đại hội TDTT xã tổ chức tốt các giải thể thao; đồng 
thời tổ chức tốt các hoạt động khác do Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo 
UBND xã chỉ đạo.

10. Tổng kết hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2021 
(Tháng 8).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp xã: 

Ban Thường vụ Đoàn xã là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Hoạt động 
hè cấp xã, tham mưu cho BCĐ HĐH xã xây dựng các kế hoạch triển khai thực 
hiện tốt kế hoạch của BCĐ HĐH và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022; 
chủ động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể. Phối hợp tổ chức các hoạt 
động trong hè gắn với các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội TDTT.

Thành lập các đoàn công tác kiểm tra hoạt động hè tại cơ sở thôn, đánh 
giá hoạt động các cơ sở thôn, tổng kết và tham mưu công tác thi đua khen 
thưởng.

Các ngành thành viên, thành viên BCĐ HĐH căn cứ chức năng, nhiệm vụ 
được phân công chủ động phối hợp, xây dựng kế hoạch và các văn bản triển 
khai. Chịu trách nhiệm về lĩnh vực được phân công và đơn vị phụ trách.

2. Cấp thôn:
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Cơ sở thôn căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương thành lập Tiểu 
BCĐ hoạt động hè và chiến dịch TNTN. (Đối với tiểu BCĐ HĐH cấp thôn do 
ông (bà) Trưởng thôn làm trưởng tiểu ban, Bí thư Chi đoàn phó tiểu ban và các 
ông (bà) Trưởng Ban CTMT, Trưởng các Chi hội đoàn thể, BCH Chi đoàn, 
CAV, TĐT, y tá  đơn nguyên... là ủy viên). Tiểu ban chỉ đạo HĐH, xây dựng kế 
hoạch HĐH của thôn mình để triển khai tổ chức thực hiện.

Các thôn và tiểu ban chỉ đạo hoạt động hè có trách nhiệm phối hợp tổ chức 
tốt các hoạt động do BCĐ HĐH xã tổ chức; đồng thời triển khai thực hiện có 
hiệu quả các hoạt động cho thanh thiếu nhi trong dịp hè ở từng thôn và tham gia 
đầy đủ các hoạt động tập trung cấp xã. 

Về kinh phí: 

1. Đề nghị Đảng ủy – UBND xã quan tâm tạo mọi điều kiện về kinh phí, 
vận động kêu gọi các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và các nhà 
hảo tâm trên địa bàn ủng hộ mọi nguồn lực cho các hoạt động cấp xã.

2. Đề nghị các cơ sở thôn cần quan tâm hỗ trợ kinh phí và huy động các 
nguồn lực hỗ trợ cho việc tổ chức các hoạt động trong dịp hè; xây dựng, cải tạo 
các điểm vui chơi dành cho thanh thiếu nhi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động hè và chiến dịch TNTN xã Yết 
Kiêu năm 2022./.
 Nơi nhận:

- BCĐ hoạt động hè huyện;
- Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Lãnh đạo UBND xã;
- BCĐ hoạt động hè xã;
- Tiểu BCĐ HĐH các thôn;
- Lưu.

   TM. BCĐ HOẠT ĐỘNG HÈ 
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Phạm Văn Du
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