Cùng vi các hc sinh trên c nc, thi im này, các em hc sinh qun Liên Chiu ang háo hc bc
vào k ngh hè nm 2019. Cùng vi ó, vic chm sóc, to sân chi tr em trong dp hè là mi quan
tâm hàng u ca gia ình và chính quyn a phng nhm to ra mt mùa hè sôi ng, b ích, lành
mnh và an toàn cho các em.

Tuyên dng 21 em hc sinh tiêu biu t danh hiu "Cháu ngoan Bác H" nm hc 2018-2019
Ngày t u tháng 5, Ban ch o hot ng hè qun Liên Chiu (BC) ã xây dng k hoch t chc hat ng
hè nm 2019 vi nhng tiêu chí, ni dung rõ ràng, c th. Vi ch "Thiu nhi Liên Chiu vui hè an
toàn, hc ngàn iu hay", nm nay, Ban ch o s tip tc hng n các hot ng tuyên truyn, giáo dc v
truyn thng lch s, o c, li sng, pháp lut; các hot ng vui chi, gii trí, rèn luyn k nng, nâng cao
sc khe, th cht cho thanh thiu nhi nh: hi tri, hành trình v ngun, dã ngoi, tham gia công tác
tình nguyn vì an sinh xã hi; các hi thi, hi thao các em th hin tài nng và tng cng th cht…

Thiu nhi Liên Chiu tham gia tìm hiu Lut An toàn giao thông
Ti L phát ng tháng hành ng vì tr em trong tháng 5/2019, UBND ã qun ã t chc tuyên dng
21 em hc sinh tiêu biu t danh hiu cháu ngoan Bác H nm hc 2018 - 2019 và trao 42 xut
hc bng tr giá 20 triu ng cho các em hc sinh có hoàn cnh khó khn. Bên cnh ó, UBND qun
t chc tuyên truyn ATGT, hng dn tham gia giao thông an toàn; thi rung chuông vàng; v
tranh ch phòng chng tai nn thng tích và ui nc cho thiu nhi. Chia s cm nhn ca bn thân
khi tham gia các chng trình, em Phm Th Phng Tho, lp 5/2, trng Tiu hc Bùi Th Xuân,
phn khi nói: "Các chng trình u rt b ích và thú v i vi em. c bit, chng trình tuyên truyn kin
thc v ATGT giúp chúng em ôn li nhng kin thc ã c hc trc ây vn dng thành tho, cng nh
giúp , nhc nh ngi khác tham gia giao thông có vn hóa, ch ng kim tra các phng tin, la chn
phng tin giao thông phù hp m bo an toàn cho bn thân hn".
Tính n thi im này, 5 phng ã hoàn tt vic bàn giao hc sinh v sinh hot hè ti a phng. Tùy vào
thc t, mi a phng xây dng k hoch c th; t chc nghiêm túc, sâu rng n a bàn dân c vi ni dung
thit thc, phong phú; phù hp vi tng la tui, to iu kin cho tt c oàn viên, thanh, thiu nhi tham
gia. c bit, các t chc oàn, i là n v tích cc trong vic t chc các hot ng hè. ng Chí inh Quang
Trng, Bí th oàn Phng Hòa Khánh Bc, chia s: "Nm nay, ngoài nhng hot ng truyn thông
chúng tôi s chú trng trin khai nhiu hot có tính tri nghim, nh: Ngày hi Sc màu; Hành trình
kt ni yêu thng; Ngày hè quân i; Hi tri, Dân vn ti ch… qua ó, va to môi trng rèn luyn cho
các em, va phát huy c sc tr giúp cng ng."

Thiu nhi Hòa Khánh Bc c tuyên truyn chng xâm hi tình dc
ã tham gia sinh hot hè ti a phng nhiu ln, Trn Bo Nguyên, lp 8/1 trng THCS Nguyn Lng
Bng, rt ch ón kì ngh hè nm nay. Bo Nguyên chia s d nh s cùng mt s bn trong khu dân c,
tham gia hc bi và mt s hot ng th dc, th thao ti a phng. Bo Nguyên cho bit, trc ó, em ã c
tham gia nhiu hot ng do oàn phng t chc nh: tham gia Ngày hi Sc màu; tuyên truyn Lut
lao ng tr em, an ninh mng, xâm hi tình dc, và sc khe sinh sn…
Có th nói, các hot ng hè nm nay c trin khai khá phong phú và sôi ng. Tuy nhiên, ngoài
vic t chc các chng trình, hot ng, các a phng cn chú trng duy tu, tôn to, xây dng mi các
im vui chi an toàn, thân thin i vi tr... Và hn ht, t mi gia ình, các bc ph huynh nên quan
tâm n con em, không tr sa à vào các trò chi vô b, thiu lành mnh, nh hng xu sc khe cng
nh s phát trin tâm hn và trí tu ca các em.

Kim Hiu.

