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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

Số: 101 /DTBTLM 
V/v bàn giao học sinh nghỉ hè năm 2021 

và sinh hoạt hè tại địa phương 

 

Lượng Minh, ngày 17 tháng 5  năm 2021 

 

Kính gửi:   

- UBND xã Lượng Minh; 

- Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã Lượng Minh; 

- Hội Đồng Đội xã Lượng Minh; 

- Ban quản lý các bản thuộc xã Lượng Minh; 

- Ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh trường PTDTBT THCS 

Lượng Minh. 
 

Để đảm bảo an toàn trong việc quản lý con em học sinh khi về nghỉ hè tại nơi 

cư trú. Trường PTDTBT THCS Lượng Minh gửi danh sách học sinh để bàn giao 

nhiệm vụ quản lý theo dõi con em trong suốt thời gian nghỉ hè, nội dung bàn giao cụ 

thể như sau: 

1. Công tác bàn giao học sinh 

Trường PTDTBT THCS Lượng Minh bàn giao toàn bộ học sinh vè nghỉ hè tại 

địa phương nơi cư trú kể từ 10 giờ 00 phút, ngày 18/5/2021 (thứ ba). Số liệu học sinh 

cụ thể như sau. 
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Bản 
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Bản 

Minh 

Phương 

Bản 

Côi 
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6 9 3 5 14 5 11 10 17 20 7 

7 1 2 1 12 7 13 8 18 10 11 

8 3 2 3 12 1 10 11 11 11 11 

9 5 2 6 10 6 10 7 15 10 9 

Cộng 18 9 15 48 19 44 36 61 51 38 

(Có danh sách gửi kèm công văn) 

2. Đề nghị Ban chấp hành đoàn xã và Hội đồng đội xã Lượng Minh 

- Tổ chức, vận động học sinh tự giác tích cực tham gia các hoạt động sinh hoạt 

hè tại địa phương nơi cư trú do địa phương tổ chức. Phối hợp với phụ huynh học sinh 

để đôn đốc, nhắc nhở các em không tổ chức hoạt động tự phát, không vi phạm tệ nạn 

xã hội, không để xảy ra tai nạn, thương tích, chấp hành nghiêm quy định phòng chống 

tai nạn đuối nước và phòng chống dịch Covid -19. Tuyệt đối không để học sinh nghe 

theo kẻ xấu xúi dục, dụ dỗ học sinh rời bỏ địa phương đi lao động tự do không rõ địa 

chỉ và công việc.  

- Cuối kỳ nghỉ hè, đề nghị Ban chấp hành Đoàn xã có trách nhiệm tổ chức đánh 

giá nhận xét cuối đợt sinh hoạt gửi về nhà nhà trường để theo dõi. 
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3. Đề nghị Ban quản lý các bản thuộc xã Lượng Minh 

- Phối hợp với Ban Chấp hành đoàn xã, vận động con em học sinh châp hành 

nghiêm các quy định của địa phương nơi cư trú, tổ chức các hoạt động hè vui, bổ ích, 

lành mạnh. Đặc biệt nghiêm cấm con em trong độ tuổi học sinh không được uống bia, 

rượu, hút thuốc lá, cấm người lớn bán rượu, bia cho con em học sinh. 

- Kết thúc đợt nghỉ hè, huy động toàn bộ con em học sinh đến trường để chuẩn 

bị cơ sở vật chất bán trú cho năm học tiếp theo đúng thời gian quy định của Trường. 

4. Đề nghị Công an xã Lượng Minh 

Phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp gia đình, cửa quán hàng có bán 

rượu, bia, thuốc lá cho cho học sinh, ép hoặc khuyến khích học sinh uống bia, rượu, 

hút thuốc. Những trường hợp vi phạm có liên quan đến học sinh, xin đề nghị liên hệ 

nhà trường để phối hợp giáo dục răn đe và xử lý. 

Trên đây là nội dung bàn giao con em học sinh của Trường PTDTBT THCS 

Lượng Minh trong dịp hè năm 2021, đề nghị chính quyền và các ban, ngành đoàn thể 

địa phương phối hợp và thực hiện/. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng GD&ĐT (báo cáo); 

- Công An xã Lượng Minh (để pối hợp);  

- Lãnh đạo trường (theo dõi, chỉ đạo); 

- Các tổ trưởng (thực hiện); 

- Các Đoàn thể (phối hợp);  

- Website trường (thông báo); 

- Lưu: VT. 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Hưng Thái 

 


