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Tổng kết hoạt động hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc năm 2022 
-------- 

 
Năm 2022 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022); 81 năm ngày thành lập Đội TNTP 
Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2022), cùng với sự chỉ đạo đồng bộ của các cấp bộ 
Đoàn; nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên, hoạt động của hệ thống 
Nhà Thiếu nhi toàn quốc đã đạt được những kết quả trên các mặt cụ thể sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO  
1. Trung ương 
Hội đồng Đội Trung ương đã ban hành Chương trình hoạt động của hệ 

thống Nhà thiếu nhi với các trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, tạo 
điều kiện cho thiếu nhi được tham gia học tập, vui chơi giải trí, bồi dưỡng và phát 
triển năng khiếu. Việc xây dựng mô hình và thí điểm các hoạt động Đội theo chức 
năng, nhiệm vụ của hệ thống Nhà Thiếu nhi đã tiếp tục được cụ thể hóa, triển khai 
đồng bộ với chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học. Các hoạt 
động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII 
cũng được Hội đồng Đội Trung ương chỉ đạo cơ sở triển khai cụ thể, đồng bộ với 
quy mô toàn quốc như: Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc, cuộc thi vẽ tranh dành 
cho thiếu nhi với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Tiến bước lên Đoàn”, xây dựng 
MV “Tiến bước lên Đoàn”, tổ chức chương trình biểu diễn trống kèn và nghệ 
thuật “Tiến bước lên Đoàn” chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII...1 

 

1 Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc lần thứ VII - năm 2022 đã diễn ra từ ngày 03/8 đến 07/8/2022 tại Thành phố 
Hồ Chí Minh với sự tham gia của 1.952 đại biểu (trong đó có 396 phụ trách; 1.556 đội viên, thiếu nhi) đến từ 52 
Cung, Nhà Thiếu nhi, các Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi trên cả nước. Màn đồng diễn Flasmob với chủ 
đề “Thiếu nhi Việt Nam - Mừng Đại hội Đoàn” tại Festival đã được xác lập kỷ lục Việt Nam với số lượng thiếu 
nhi các tỉnh, thành phố tham gia đông nhất. Cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi năm 2022 đã nhận được sự 
hưởng ứng tích cực của các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi và các cơ sở Đội. Với 
gần 200 ngàn tác phẩm dự thi, cuộc thi đã xác lập lỷ lục Việt Nam có số lượng tranh vẽ của thiếu nhi tham gia 
nhiều nhất. MV “Tiến bước lên Đoàn” có sự tham gia của 7.826 em thiếu nhi thuộc 174 đơn vị. Chương trình 
biểu diễn trống kèn với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Tiến bước lên Đoàn” chào mừng thành công Đại hội Đoàn 
toàn quốc lần thứ XII đã được xác lập kỷ lục “Màn biểu diễn trống kèn chào mừng thành công Đại hội Đoàn 
toàn quốc có số lượng 12.000 thiếu nhi tham gia biểu diễn cùng lúc đông nhất Việt Nam”. Chương trình được 
phát sóng trực tuyến, điểm cầu chính được diễn ra tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai và được kết nối với 11 điểm 
cầu tại các địa phương, đơn vị. 
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Bên cạnh đó, Hội đồng Đội Trung ương đã chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống 
Nhà thiếu nhi tham gia, tổ chức thành công nhiều chương trình quy mô cấp khu 
vực như: Liên hoan Tiếng kèn Đội ta khu vực phía Bắc tại Bắc Ninh, phía Nam 
tại Kiên Giang, Hội nghị tổng kết Câu lạc bộ nghiệp vụ các Cung, Nhà Thiếu 
nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi khu vực phía Bắc tại Hải Phòng, phía 
Nam tại Kon Tum.  

Hội đồng Đội Trung ương đã chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển 
Thiếu nhi Việt Nam, Hội đồng huấn luyện Trung ương nghiên cứu và chuyển 
giao mô hình các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ 
làm công tác thiếu nhi và các em thiếu niên, nhi đồng; hướng dẫn, chỉ đạo hệ 
thống Nhà Thiếu nhi thành lập và duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ phụ trách 
Đội, Câu lạc bộ Chỉ huy Đội; tổ chức tốt các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, 
nghiệp vụ cho đội ngũ phụ trách Đội, cán bộ Đội và phụ trách Sao Nhi đồng. 

Câu lạc bộ Giám đốc các Cung, Nhà Thiếu nhi hai miền Nam - Bắc tiếp 
tục được Hội đồng Đội Trung ương tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động theo 
hướng chủ động, tích cực và hiệu quả; là cầu nối tích cực giữa Hội đồng Đội 
Trung ương và hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc. Công tác thông tin, tuyên 
truyền về các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong 
hệ thống Nhà Thiếu nhi được duy trì. Website http://thieunhivietnam.vn cập 
nhật, đăng tải nhiều tin bài về hoạt động của hệ thống Nhà Thiếu nhi các cấp, 
kịp thời thông tin những chủ trương, định hướng của Trung ương Đoàn, Hội 
đồng Đội Trung ương tới cơ sở. 

2. Các tỉnh, thành phố 
Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội các cấp đã bám sát chương trình hoạt động 

của hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc, có sự chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, tạo sự 
gắn kết, hỗ trợ giữa hoạt động của các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động 
Thanh thiếu nhi với hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi; tạo điều kiện cho các 
Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi xây dựng các mô 
hình phục vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại địa phương, góp phần nâng 
cao chất lượng công tác Đội, phong trào thiếu nhi trong và ngoài nhà trường.  

Các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi đã chủ 
động tham mưu cho các cấp bộ Đoàn, phối hợp với các ban, ngành liên quan 
khai thác nguồn lực, hỗ trợ hoạt động cho Cung, Nhà Thiếu nhi để triển khai các 
chủ trương, chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại cơ sở. Nhiều 
đơn vị đã tạo cơ chế thuận lợi cho công tác xã hội hóa đầu tư, thu hút sự quan 
tâm chăm lo của toàn xã hội đối với thiếu nhi. 

Các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi đã triển 
khai chương trình công tác năm theo định hướng của Hội đồng Đội Trung ương, 
cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của 
đơn vị, bám sát nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong trạng thái bình thường 
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mới, các đơn vị đã chủ động đổi mới, điều chỉnh hình thức hoạt động của các 
câu lạc bộ, đội nhóm; các lớp năng khiếu, các sân chơi cho thiếu nhi cho phù 
hợp, đảm bảo thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ. 

Hệ thống website và các trang mạng xã hội của các Cung, Nhà Thiếu nhi, 
Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi được duy trì hoạt động hiệu quả, kịp thời 
thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Đội, hoạt động của đơn vị tới các em 
thiếu nhi. Đây cũng chính là diễn đàn để đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, các em 
cán bộ chỉ huy Đội chia sẻ, trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm trong triển 
khai các hoạt động, các phong trào cho thiếu nhi.  
 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Nghiên cứu, hướng dẫn, bồi dưỡng phương pháp hoạt động Đội ngoài 
giờ lên lớp và ngoài nhà trường, góp phần xây dựng tổ chức Đội vững mạnh 

Năm 2022, trong trạng thái bình thường mới sau đại dịch Covid-19, mặc 
dù còn nhiều khó khăn nhưng với nhiều nỗ lực cố gắng, các Cung, Nhà Thiếu 
nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi trong cả nước đã triển khai hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ công tác năm, trong đó có nhiều hoạt động cụ thể, thiết 
thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh lần thứ XII. 

Việc duy trì hoạt động của các đội, nhóm nòng cốt đã được các đơn vị 
quan tâm với nhiều cách làm sáng tạo nhằm phát huy vai trò của các em trong tổ 
chức, triển khai và tham gia các hoạt động Đội tại cơ sở. Các mô hình bảo vệ, 
chăm sóc, giáo dục và thực hiện quyền và bổn phận trẻ em tiếp tục được triển 
khai, định hướng hoạt động tốt như: Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ, câu lạc bộ 
Quyền trẻ em, Câu lạc bộ phát thanh măng non… đã góp phần phát huy vai trò 
tự quản, quyền tham gia của các em, là diễn đàn để các em thể hiện tiếng nói, 
đóng góp xây dựng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi phù hợp với lứa tuổi 
và nhu cầu của các em. Nội dung tuyên truyền về Luật Trẻ em và các văn bản 
quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em được các đơn vị lồng ghép thông qua 
các diễn đàn, hoạt động cụ thể. 

Hệ thống Câu lạc bộ phụ trách Đội, Câu lạc bộ Chỉ huy Đội ở các cấp 
được các đơn vị duy trì hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng và 
năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội và chỉ huy Đội; hỗ trợ tích 
cực Hội đồng Đội các cấp và các liên đội nhà trường tổ chức các lớp tập huấn, 
bồi dưỡng, trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ cán bộ 
ở cơ sở. Kết quả trong năm 2022, hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc đã tổ chức 
142 lớp tập huần kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho phụ trách Đội và 168 lớp 
cho cán bộ chỉ huy Đội. 2 

 
2 Hiện nay, cả nước có 85 câu lạc bộ phụ trách Đội và câu lạc bộ chỉ huy Đội sinh hoạt tại các Cung, Nhà Thiếu 
nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi cấp tỉnh với 17.583  thiếu nhi và cán bộ phụ trách tham gia. 
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Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, 
nhiệm kỳ 2022 - 2027, vào ngày 18/12/2022, Hội đồng Đội Trung ương đã chỉ 
đạo 54 đơn vị Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi cấp 
tỉnh, 33 Nhà Thiếu nhi cấp huyện và một số liên đội trường học đồng loạt tổ 
chức chương trình biểu diễn trống kèn chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Tiến bước 
lên Đoàn” với sự tham gia của 12.000 em thiếu nhi. Sự kiện đặc biệt này đã 
được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận và trao kỷ lục “Màn biểu diễn trống 
kèn chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc có số lượng 12.000 thiếu 
nhi tham gia biểu diễn cùng lúc đông nhất Việt Nam”. 

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, thực hiện Luật Trẻ em năm 
2016; nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội, các em thiếu nhi và 
toàn xã hội về các quyền, bổn phận của trẻ em; trau dồi các kỹ năng và nâng cao 
hiệu quả các hoạt động tuyên truyền thực hiện Luật trẻ em, các chính sách pháp 
luật có liên quan đến trẻ em của cấp bộ Đoàn, Đội tại cơ sở; ngày 05/6/2022, 
Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức Chương trình “Truyền thông, nâng cao 
năng lực bảo vệ phòng chống xâm hại trẻ em” năm 2022 với sự phối hợp với 
Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em cấp Trung ương. Chương trình được cụ thể 
hoá thành các chuyên đề tập huấn nâng cao năng lực bảo vệ trẻ em, với nội dung 
theo mỗi đối tượng như khối tiểu học với các chuyên đề về tuyên truyền pháp 
luật về kỹ năng phòng chống xâm hại; phòng chống đuối nước, tai nạn thương 
tích cho trẻ em; khối Trung học cơ sở tham dự phiên tòa giả định, tập huấn 
chuyên đề tuyên truyền pháp luật về kỹ năng phòng chống xâm hại, kỹ năng 
phát huy quyền tham gia của trẻ em. 

Đội Nghi lễ của các đơn vị tiếp tục duy trì sinh hoạt, tập trung củng cố và 
bổ sung đội ngũ, tập luyện và hoạt động có hiệu quả; đảm bảo phục vụ các hoạt 
động, các sự kiện lớn của Đội và của địa phương, được các cấp, các ngành ghi 
nhận, đánh giá cao. Câu lạc bộ Giám đốc các Nhà Thiếu nhi Khu vực phía Bắc 
đã chỉ đạo tổ chức thành công Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” vào ngày 
22/7/2022 tại tỉnh Bắc Ninh với sự tham gia của 24 đơn vị. Câu lạc bộ Giám đốc 
các Nhà Thiếu nhi Khu vực phía Nam đã chỉ đạo tổ chức thành công Liên hoan 
“Tiếng kèn Đội ta” vào ngày 28,29/7/2022 tại tỉnh Kiên Giang  với sự tham gia 
của 33 đơn vị. 

Bên cạnh các hoạt động tại chỗ, các đơn vị đã chủ động trong việc hỗ trợ 
các đơn vị Nhà thiếu nhi cấp huyện, thường xuyên tổ chức giao ban, chuyển giao 
mô hình với các Nhà thiếu nhi cấp huyện để tăng cường nắm bắt hoạt động, triển 
khai, định hướng, giới thiệu các mô hình hoạt động hiệu quả cho Nhà thiếu nhi 
cấp huyện3.  

 
3 Tiểu biểu là các đơn vị: Nhà Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Hoạt 
động Thanh Thiếu nhi tỉnh Ninh Bình, Nhà Thiếu nhi tỉnh Kiên Giang, Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau.  
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2. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, vui 
chơi, giải trí, tạo môi trường giáo dục thiếu nhi phát triển toàn diện 

Năm 2022, hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc đã tiếp tục mở rộng nhiều loại 
hình vui chơi giải trí, tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 
thao phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của thiếu nhi, thu hút hơn 6 triệu lượt 
thiếu nhi đến tham gia hoạt động, vui chơi giải trí, góp phần thực hiện tốt chức 
năng tập hợp thiếu nhi ngoài nhà trường.  

Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức thành công chương trình Festival 
Nhà Thiếu nhi toàn quốc lần VII - năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh, với sự 
tham gia của 3.000 em thiếu nhi và phụ trách của 52 Cung, Nhà thiếu nhi, Trung 
tâm hoạt động thanh thiếu nhi. Đây là sân chơi giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể 
dục thể thao, các môn năng khiếu, sáng tạo của các em thiếu nhi, đồng thời là 
dịp họp mặt, thắt chặt thêm tình bạn bè của thiếu nhi trên khắp mọi miền đất 
nước. Đặc biệt trong khuôn khổ chương trình, đã diễn ra màn đồng diễn 
flashmob với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Mừng Đại hội Đoàn”, sự kiện này 
đã được xác lập kỷ lục Việt Nam với phần biểu diễn có số lượng thiếu nhi các 
tỉnh, thành phố tham gia đông nhất. Đây là hoạt động có quy mô lớn, tạo hiệu 
ứng truyền thông, sự quan tâm của xã hội tới công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo 
dục trẻ em; cổ vũ, động viên các em thiếu nhi nâng cao sức khỏe tinh thần, thể 
chất sau đại dịch Covid-19. 

Các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội 
Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã được diễn ra sôi nổi tại khắp các đơn vị với sự 
chuẩn bị công phu, hấp dẫn, thu hút đông đảo các em thiếu nhi tham gia. Các hoạt 
động chào năm mới, mừng Đảng mừng xuân, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất 
nước, của Đảng, của dân tộc, kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ, ngày thành lập 
Đoàn, thành lập Đội, ngày sinh nhật Bác, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt 
Nam và các sự kiện lớn của địa phương... cũng được các đơn vị tổ chức thường 
xuyên, tạo sân chơi bổ ích, giúp các em thiếu nhi được giao lưu, học hỏi và thể hiện 
tài năng, nâng cao tri thức của mình, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống 
cách mạng, bồi dưỡng và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước trong 
thiếu nhi, nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Đội.4 

Các cuộc thi đàn và hát dân ca, trò chơi dân gian, biểu diễn thời trang, liên 
hoan múa rối, dân vũ, tuyên truyền măng non được các đơn vị đẩy mạnh, thường 
xuyên tổ chức theo các chủ đề, chủ điểm gắn với kỷ niệm các ngày lễ của đất 
nước và trong dịp hè vừa góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị nghệ thuật 
truyền thống vừa tạo cơ hội cho các em tiếp cận được những bộ môn nghệ thuật 
mới, hấp dẫn, phù hợp với thiếu nhi. Đội nghệ thuật măng non được các đơn vị 
đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, thường xuyên xây dựng các chương trình 
nghệ thuật có chất lượng cao đảm bảo phục vụ biểu diễn chào mừng các sự kiện 

 
4 TT HĐ TTN Ninh Bình tổ chức chương trình “Khăn hồng tình nguyện” kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7. 
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lớn của địa phương, đất nước, phục vụ thiếu nhi khu vực miền núi, vùng sâu, vùng 
xa, các khu vực khó khăn.5 

Hoạt động thể dục, thể thao tại Nhà Thiếu nhi các cấp được duy trì và tổ 
chức có hiệu quả thông qua việc đầu tư, nâng cấp phòng tập, bố trí đội ngũ cán 
bộ giảng dạy, huấn luyện viên có trình độ chuyên môn cao. Nhiều câu lạc bộ 
được thành lập và hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo các em thiếu nhi tham gia 
như: cờ vua, cầu lông, bóng bàn, võ thuật… Các hoạt động thi đấu thể thao với 
các bộ môn như: bóng đá mini, bóng bàn, cầu lông, đá cầu, cờ vua, Taekwondo, 
biểu diễn võ thuật, bơi lội thường xuyên được các đơn vị tổ chức.  

Năm 2022, nhiều đơn vị Nhà Thiếu nhi đã mở các lớp dạy bơi miễn phí, 
tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng cứu đuối; đầu tư, xã hội hóa bể bơi di động 
nhằm đẩy mạnh công tác phổ cập bơi cho thiếu nhi, tăng cường các hoạt động 
tuyên truyền, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích do đuối nước gây ra 
trong thiếu nhi. Hoạt động của các Câu lạc bộ bơi lội đã diễn ra sôi nổi trong 
thời gian hè, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Kết quả năm 2022, hệ thống 
Nhà thiếu nhi toàn quốc đã tổ chức 674 lớp dạy bơi.6 

Các Nhà Thiếu nhi luôn quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu để duy trì và mở 
rộng các loại hình vui chơi, giải trí phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thiếu 
nhi; tích cực đẩy mạnh hoạt động phối hợp với các đơn vị trên địa bàn, xã hội hóa 
công tác đầu tư để tăng cường chất lượng và đa dạng về hình thức, chủng loại các 
phương tiện phục vụ các hoạt động vui chơi, giải trí cho các em. Bên cạnh việc tiếp 
tục duy trì và nâng cấp các phương tiện vui chơi giải trí hiện có, nhiều đơn vị đã 
mạnh dạn đầu tư các trò chơi mới, phù hợp, hấp dẫn đối với thiếu nhi; tăng cường 
các hoạt động tại điểm vui chơi cộng đồng, các sân chơi lưu động tại các khu vực 
miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo 
được tổ chức thường xuyên nhằm hỗ trợ các em tinh thần ham học hỏi, say mê 
nghiên cứu, từng bước tiếp cận với khoa học sáng tạo nhằm phát triển tư duy, trí 
tuệ và năng lực nghiên cứu cho các em. 

Việc tổ chức các sân chơi cuối tuần, sân chơi cộng đồng tuần theo chủ đề, 
chủ điểm cho thiếu nhi đã được các đơn vị tổ chức thường xuyên như: Hội thi 
em yêu lịch sử Việt Nam, Hướng dẫn viên nhỏ tuổi.... Các sân chơi này đã góp 
phần làm mới và phong phú thêm các hoạt động ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ 
cho thiếu nhi đồng thời hỗ trợ thiếu nhi phát triển toàn diện. 

Hoạt động giáo dục bồi dưỡng kỹ năng cho thiếu nhi được hệ thống Nhà 
Thiếu nhi tiếp tục triển khai, duy trì với nhiều mô hình hay, hấp dẫn, thu hút 
đông đảo thiếu nhi tham gia như: Trại hè kỹ năng, Trại hè Trải nghiệm thiên 
nhiên, Sân chơi khoa học, mô hình Học kỳ trong quân đội, Học làm chiến sĩ 
công an... Trong năm qua, hệ thống Nhà Thiếu nhi đã tổ chức được hơn 200 trại 

 
5 Cung VH TTN Bắc Ninh tổ chức sân chơi “Măng non Quan họ - Tiếng hát họa mi” mở rộng tỉnh Bắc Ninh 
năm 2022... 
6 Trung tâm VH - TT Thanh Thiếu niên tỉnh Nam Định tổ chức 30 lớp dạy bơi cho 600 thanh thiếu nhi, Trung 
tâm HĐ TTN tỉnh Yên Bái tổ chức 5 lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi trong dịp hè, Trung tâm Hoạt động 
Thanh thiếu nhi tỉnh Hoà Bình tổ chức 11 lớp dạy bơi cho 340 thiếu nhi… 
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hè, trại sáng tác và 417 lớp huấn luyện kỹ năng cho 76.342 thiếu nhi. Các lớp 
học kỹ năng, trại huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội, các buổi tọa đàm, tư vấn 
pháp luật, diễn đàn trẻ em được nhân rộng và hoạt động có hiệu quả từ cấp tỉnh 
xuống các cơ sở, vừa tạo ra các địa chỉ vui chơi bổ ích, an toàn cho thiếu nhi, vừa 
góp phần vào việc định hướng vui chơi giải trí lành mạnh và thực hiện các quyền, 
giúp các em phát triển toàn diện. 

Công tác tập hợp thiếu nhi thông qua các cuộc thi vẽ tranh, sưu tập Tem bưu 
chính, triển lãm mỹ thuật, các ngày hội, cuộc thi nhằm tuyên truyền, nâng cao kiến 
thức về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, phòng chống 
bạo lực học đường… cho thiếu nhi tiếp tục được các đơn vị quan tâm tổ chức, 
nhiều đơn vị đã đạt giải cao trong các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ 
chức.7 

Câu lạc bộ thơ, văn, trại sáng tác văn học được các đơn vị duy trì có hiệu 
quả. Các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp các em có những 
cảm nhận, sáng tạo mới trong sáng tác như: thăm quan, sinh hoạt chuyên đề, nói 
chuyện với các nhà thơ, nhà văn… Các tập san, trang tin tiếp tục được ban biên 
tập tại các đơn vị quan tâm đổi mới về nội dung và hình thức thể hiện, ngày càng 
gần gũi với thiếu nhi, thực sự trở thành người bạn của các em; vừa khuyến khích 
khả năng sáng tác của các em vừa giới thiệu mô hình hoạt động hiệu quả tại cơ 
sở, góp phần xây dựng Đội vững mạnh. 

Các hoạt động hình thành, thúc đẩy thói quen đọc sách, phát triển văn hóa 
đọc trong thiếu nhi, tạo môi trường cho các em sáng tác văn học như: hành trình 
của những cuốn sách, trao tặng tủ sách thiếu nhi... cũng được các đơn vị đẩy 
mạnh. Câu lạc bộ thơ, văn, trại sáng tác văn học được các đơn vị duy trì có hiệu 
quả. Các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp các em có những 
cảm nhận, sáng tạo mới trong sáng tác như: thăm quan, sinh hoạt chuyên đề, nói 
chuyện với các nhà thơ, nhà văn… Các tập san, trang tin tiếp tục được ban biên 
tập tại các đơn vị quan tâm đổi mới về nội dung và hình thức thể hiện, ngày càng 
gần gũi với thiếu nhi, thực sự trở thành người bạn của các em; vừa khuyến khích 
khả năng sáng tác của các em vừa giới thiệu mô hình hoạt động hiệu quả tại cơ 
sở, góp phần xây dựng Đội vững mạnh.8 

3. Phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu và phát triển kỹ năng cho thiếu nhi 
Công tác phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu cho thiếu nhi luôn được xác định 

là thế mạnh của hệ thống Nhà Thiếu nhi các cấp. Trong năm qua, hoạt động này 
được tổ chức đa dạng, mang tính chuyên nghiệp, nhiều bộ môn mới được thành 
lập đã thu hút sự tham gia của đông đảo các em thiếu nhi, tạo môi trường thuận 
lợi để các em thể hiện khả năng, phát triển năng khiếu của mình. Tính đến tháng 

 
7 Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng, Cung Thiếu nhi Đà Nẵng, Cung Văn hoá Thiếu nhi Hải 
Phòng, Nhà Thiếu nhi Khánh Hoà, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre, Trung tâm Hoạt động Thanh 
thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp. 
8 Nhà Thiếu nhi Kiên Giang tổ chức Cuộc thi tác thơ văn tuổi học trò, Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai thực hiện 
sách nói từ các tác phẩm của trại sáng tác thơ văn tuổi học trò tỉnh Đồng Nai... 
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12/2022, hệ thống các Nhà Thiếu nhi đã tổ chức được hơn 9.000 lớp năng khiếu, 
thu hút trên 317.000 lượt thiếu nhi tham gia.  

Các Nhà Thiếu nhi trên cả nước đã xây dựng nhiều mô hình đào tạo phù 
hợp, đổi mới trong công tác tuyển sinh và phương pháp giảng dạy, đồng thời phối 
hợp với các cơ sở Đội tuyển chọn những hạt nhân nòng cốt để có kế hoạch bồi 
dưỡng, phát triển. Các bộ môn đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu đa dạng, vừa duy trì 
các lớp học năng khiếu về các loại hình nghệ thuật, thể dục thể thao mang tính 
truyền thống của văn hoá dân tộc, trò chơi dân gian như: các lớp hát dân ca, loại 
nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, sáo trúc, đàn tranh, đàn nguyệt, võ thuật... vừa bổ 
sung các bộ môn mới, bắt kịp với xu hướng của thiếu nhi: khiêu vũ thể thao, 
hiphop, múa đương đại…  Trong mỗi khóa học có kiểm tra, đánh giá, tổng kết, xếp 
loại, khen thưởng những học viên xuất sắc. Công tác quản lý lớp học được nghiên 
cứu, lấy ý kiến phụ huynh và học sinh để tiếp tục đổi mới về phương pháp, nội 
dung và hình thức quản lý, phát huy tối đa sức sáng tạo của giáo viên và học sinh.  

Công tác phát hiện năng khiếu thông qua các cuộc thi văn nghệ, thể dục thể 
thao là phương thức được các đơn vị duy trì có hiệu quả và tiếp tục được đổi mới 
như: tổ chức các buổi gặp mặt, nói chuyện giữa thiếu nhi với các văn, nghệ sỹ nổi 
tiếng và các cựu cán bộ làm công tác thiếu nhi để ôn lại truyền thống, tiếp nối niềm 
tin và nhiệt huyết cho thế hệ trẻ. Các tác phẩm tranh thiếu nhi cũng như các giải cao 
mà các đơn vị đạt được trong các cuộc thi, các chương trình nghệ thuât thường 
xuyên được biểu diễn trong các chương trình, sự kiện của địa phương, đất nước là 
minh chứng rõ nét nhất cho việc thực hiện tốt chức năng phát hiện và bồi dưỡng 
năng khiếu của hệ thống Nhà thiếu nhi toàn quốc. 

Các hoạt động hỗ trợ, bồi dưỡng năng khiếu cho thiếu nhi tại vùng sâu, vùng 
xa, các khu vực khó khăn không có Nhà Thiếu nhi đã được các đơn vị quan tâm, 
triển khai thực hiện thông qua hoạt động của Câu lạc bộ phụ trách, Câu lạc bộ Khăn 
hồng tình nguyện tại các Nhà Thiếu nhi và các cuộc liên hoan văn nghệ tại cơ sở. 
Nhiều Nhà Thiếu nhi cấp tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động về với thiếu nhi 
vùng sâu, vùng xa, cử các giáo viên năng khiếu hỗ trợ cho các đơn vị cấp huyện. 

Việc chọn cử những giáo viên, cộng tác viên giỏi chuyên môn, vững nghiệp 
vụ giảng dạy cho các em luôn được các đơn vị quan tâm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày 
càng cao trong công tác đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu cho thiếu nhi. Các hoạt động 
dự giờ, trao đổi phương pháp, kinh nghiệm giảng dạy, thống nhất, hoàn chỉnh bộ tài 
liệu chuẩn cho các lớp năng khiếu phù hợp với lứa tuổi của thiếu nhi đã được các 
đơn vị chú trọng triển khai thực hiện. Cơ sở vật chất phục vụ cho các lớp đào tạo, 
bồi dưỡng năng khiếu cho thiếu nhi được nhiều đơn vị đầu tư như: phòng học đàn 
và các bộ môn nhạc cụ dân tộc, phòng học tin học và khai thác công nghệ thông 
tin, các dụng cụ, đồ dùng học tập các môn thể thao, nghệ thuật…  

Các trại huấn luyện kỹ năng, lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng 
thực hành xã hội, kỹ năng làm việc nhóm…cũng được các Cung, Nhà Thiếu nhi, 
Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi triển khai thường xuyên, góp phần nâng 
cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu niên, nhi 
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đồng, nhận được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh và sự hào hứng tham gia của 
các em thiếu nhi. Mô hình Học kỳ trong quân đội, trại hè trải nghiệm, trại hè 
xanh, học từ thiên nhiên, kỳ học màu xanh, học làm người có ích... cho thiếu nhi 
cũng được các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tiếp 
tục chú trọng tổ chức với hình thức linh hoạt, phù hợp. 

4. Các hoạt động quốc tế và công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện 
Hoạt động giao lưu quốc tế tiếp tục được các đơn vị chú trọng, mở rộng, chủ 

động giao lưu, học tập, tình đoàn kết hữu nghị trong các hoạt động hợp tác, trao đổi 
kinh nghiệm với các nước trong và ngoài khu vực. Các đơn vị đã xây dựng kế 
hoạch trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động đón tiếp, giao lưu với các nước 
bạn sang thăm và làm việc với các đơn vị tại địa phương thông qua các hoạt động 
biểu diễn văn nghệ và tọa đàm. Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ 
chức thành công Liên hoan thiếu nhi ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia với 
sự tham gia của 185 em thiếu nhi và 34 cán bộ phụ trách. Một số đơn vị còn chủ 
động đăng ký kết nghĩa với các đơn vị giảng dạy nước ngoài để nâng cao công tác 
đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị. 

Công tác xã hội, nhân đạo được hệ thống Nhà Thiếu nhi quan tâm, thường 
xuyên tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí miễn 
phí; miễn giảm học phí các môn năng khiếu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó 
khăn; thường xuyên duy trì tổ chức lớp học tình thương, tặng vé xem phim, vé 
bơi lội miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, tại các 
hoạt động lớn của hệ thống, các đơn vị tham gia đã tích cực đóng góp, ủng hộ 
kinh phí để thực hiện công tác xã hội. 

Công tác tham mưu trong việc huy động nguồn lực, tổ chức các hoạt động 
xã hội dành cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa được tổ chức hiệu quả ở các Nhà 
Thiếu nhi trong cả nước, góp phần xã hội hoá công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục 
trẻ em. Các hoạt động xã hội không chỉ dừng lại ở việc thăm hỏi, tặng quà… mà 
nhiều đơn vị còn giúp đỡ thiếu nhi vùng sâu, vùng xa nâng cao kiến thức về tin 
học, ngoại ngữ, âm nhạc như: Nhà Thiếu nhi tỉnh Hà Giang, Nhà Thiếu nhi tỉnh 
Đồng Nai, Nhà Thiếu nhi tỉnh Khánh Hoà, Nhà Thiếu nhi Tỉnh Kiên Giang... 
Tính đến tháng 12/2022, hệ thống Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động 
Thanh thiếu nhi toàn quốc đã tổ chức được 618 hoạt động an sinh xã hội với tổng 
giá trị hỗ trợ gần 17 tỷ đồng9. 

5. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất 
Bộ máy tổ chức, cán bộ của các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung hoạt động 

thanh thiếu nhi tiếp tục được kiện toàn; đội ngũ cán bộ lãnh đạo có sự luân chuyển, 
trưởng thành. Ban Thường vụ Đoàn đã tăng cường chỉ đạo, quản lý đối với các 
Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi. Các đơn vị đã tiến hành 
rà soát chất lượng, từ đó điều chỉnh, phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng, 

 
9 Các đơn vị đã làm tốt hoạt động an sinh xã hội: Cung TN Đà Nẵng (600 triệu đồng), NTN Khánh Hoà (600 
triệu đồng), NTN Kiên Giang (631 triệu đồng), NTN Cà Mau (568 triệu đồng), TT HĐ TTN Yên Bái (2,55 tỷ 
đồng), TT HĐ TTN Lâm Đồng (1,5 tỷ đồng), TT HĐ TTN Ninh Bình (887 triệu đồng)… 
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năng lực của cán bộ; duy trì đầu tư kinh phí, cử cán bộ dự các lớp tập huấn, đào 
tạo theo chuyên ngành. Đội ngũ lãnh đạo của hệ thống Nhà Thiếu nhi, nhất là 
cấp tỉnh đã được nâng lên rõ rệt, có trình độ quản lý và chuyên môn cao, phần 
lớn có trình độ đại học và sau đại học; đội ngũ lãnh đạo từ cấp phòng trở lên có 
trình độ đại học. Từ những kết quả hoạt động đạt được trong thời gian qua của 
các Nhà Thiếu nhi đã phản ánh sinh động chất lượng của đội ngũ cán bộ, cộng 
tác viên đang công tác tại các Nhà Thiếu nhi hiện nay.  

Là đơn vị đặc thù thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào, phục vụ 
các sự kiện mang tính chính trị tại địa phương, nhiều đơn vị đã tham mưu cấp ủy, 
chính quyền quan tâm đầu tư, vận động xã hội hóa để sửa chữa, trang bị cơ sở vật 
chất cho đơn vị. Nhiều đơn vị đã chủ động khai thác các nguồn lực xã hội và xã hội 
hóa các hoạt động phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho thiếu nhi, phạm vi quy mô 
nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường các hoạt động mang tính sáng tạo hiện 
đại như các hoạt động khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin; chủ động tham mưu, 
vận động các đơn vị hỗ trợ kinh phí nâng cấp sửa đổi và đầu tư mới nhiều hạng 
mục phục vụ cho các hoạt động của đơn vị10.  

Trong năm 2022, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 
25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tiếp tục đổi 
mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 
của các đơn vị sự nghiệp công lập”, có 01 đơn vị tổ chức sáp nhập Nhà Thiếu 
nhi cấp tỉnh với Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi.11  

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TÁC NĂM 2022 
Chỉ tiêu 1: 100% Nhà thiếu nhi các cấp tổ chức hoạt động chào mừng Đại 

hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đạt 100%. 
Chỉ tiêu 2: Mỗi Nhà Thiếu nhi xây dựng mới hoặc duy trì được ít nhất 01 

mô hình sân chơi trực tuyến dành cho thiếu nhi. Đạt 100%  
Chỉ tiêu 3: Mỗi Nhà Thiếu nhi tổ chức được ít nhất 01 hoạt động chuyển 

đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu và phát triển kỹ năng cho thiếu nhi. 
Đạt 87,9%12. 

Chỉ tiêu 4: Mỗi Nhà Thiếu nhi thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả các mô 
hình "Đội Tuyên truyền măng non”, “Câu lạc bộ Quyền trẻ em”, "Phóng viên nhỏ”. 
Đạt 89,6%13. 

 
10 Nhà VHTN Bắc Giang được UBND tỉnh phê duyệt 18 tỷ để sửa chữa Nhà VHTN, dự kiến khởi công đầu năm 
2022, TT HĐ TTN Hà Tĩnh trình xin kinh phí Ủy Ban nhân dân tỉnh sửa chữa nhà làm việc và học tập sinh hoạt 
cho cơ quan với số tiền 1 tỷ đồng, NTN Quảng Bình được UBND tỉnh đầu tư xây dựng mái bể bơi trị giá 800 
triệu đồng, TTHĐTTN Lâm Đồng trang bị, sửa chữa trang thiết bị với tổng giá trị hơn 900 triệu đồng, NTN Tiền 
Giang khánh thành và đưa vào sử dụng công viên nước mini trị giá trên 25 tỉ đồng... 
11 Nhà Thiếu nhi tỉnh Hòa Bình sáp nhập với Trung tâm HĐ TTN tỉnh Hòa Bình. 
12 07 đơn vị cấp tỉnh không đạt chỉ tiêu: Thái Bình, Hưng Yên, Long An, Hoà Bình, Cao Bằng, Nam Định, Bình 
Định. 
13 06 đơn vị cấp tỉnh không hoàn thành chỉ tiêu: Hà Nội, Thái Bình, Hưng Yên, Long An, Hoà Bình, Cao Bằng 
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Chỉ tiêu 5: 100% Nhà Thiếu nhi cấp tỉnh tham gia Festival các Cung, Nhà 
Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi toàn quốc lần thứ VI, năm 
2022. Đạt 82,7% 14. 

Chỉ tiêu 6: Mỗi Nhà thiếu nhi cấp tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 150 trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; mỗi Nhà thiếu nhi 
cấp huyện hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 70 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19 (mức hỗ trợ và hình thức hỗ trợ thực hiện theo Hướng 
dẫn số 10-HD/TWĐTN-VP ngày 25/4/2018 về Hướng dẫn thực hiện và phân bổ 
chỉ tiêu trọng tâm công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 
2022). Đạt 100% 

Chỉ tiêu 7: Mỗi đơn vị Nhà thiếu nhi cấp tỉnh (khuyến khích các đơn vị 
Nhà thiếu nhi cấp huyện tham gia) trao tặng mới hoặc hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa 
ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi tại xã, phường, thị trấn với mức 
đầu tư tối thiểu 10 triệu đồng. Đạt 100% 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
1. Ưu điểm 
Hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc đã bám sát chương trình công tác năm 

của Hội đồng Đội Trung ương, chú trọng tổ chức các hoạt động gắn với thực hiện  
các chỉ tiêu công tác đã đề ra; có sự đầu tư và thay đổi nội dung, hình thức phù 
hợp với điều kiện thực tế bằng các hình thức đa dạng, phong phú. Chú trọng cập 
nhật những xu hướng mới thông qua việc sử dụng các trang mạng xã hội, các 
phương tiện truyền thông đa phương tiện, các sản phẩm tuyên truyền trực quan... 
để tuyên truyền, định hướng những sự kiện nổi bật của địa phương, đơn vị cũng 
như tập hợp, thu hút thiếu nhi. 

Công tác giáo dục truyền thống được triển khai tốt, hiệu quả, có tính lan tỏa, 
tác động sâu rộng trong xã hội. Các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, 
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 81 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh được 
các đơn vị đầu tư triển khai với khí thế sôi nổi, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị 
quan trọng, ý nghĩa đối với thiếu nhi.  

Các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ thiếu nhi, phục vụ thiếu nhi tại cộng đồng 
đã trở thành hoạt động thường niên, mang tính thường xuyên, liên tục. Trong 
năm 2022, hoạt động chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động an 
sinh xã hội được tổ chức đi vào chiều sâu, có ý nghĩa thiết thực, kịp thời, đúng 
đối tượng và có sức lan tỏa, để lại ấn tượng tốt cho thiếu nhi, phụ huynh, các 
cấp, các ngành và toàn xã hội, đặc biệt là hỗ trợ giúp đỡ các em thiếu nhi có 
hoàn cảnh khó khăn mồ côi bố, mẹ do đại dịch Covid19.  

 
14 10 đơn vị cấp tỉnh không hoàn thành chỉ tiêu: Bà Rịa - Vũng Tàu, Điện Biên, Tiền Giang, Bạc Liêu, TT 
HĐTTN Kiên Giang, Cao Bằng, Nam Định, Quảng Ngãi, Hoà Bình 
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Đội ngũ cán bộ công tác tại Nhà thiếu nhi thường xuyên được tham gia các 
lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ nghiệp vụ 
hai miền Nam, Bắc hoạt động hiệu quả, có sự gắn kết, thể hiện rõ vai trò, trách 
nhiệm, tính chủ động trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu hoạt 
động của Câu lạc bộ.  

Công tác tham mưu, phối hợp trong việc huy động các nguồn lực xã hội để 
nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, nâng cao hoạt động của tổ chức bộ máy được 
các đơn vị quan tâm. Các mô hình như sân chơi lưu động, sân chơi cuối tuần, sân 
chơi cộng đồng, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học, trại hè kỹ năng, tập 
huấn bơi an toàn và kỹ năng phòng chống đuối nước… tiếp tục được tổ chức với 
các hình thức phù hợp, thiết thực với thiếu nhi. 

Ban chủ nhiệm câu lạc bộ nghiệp vụ hai miền Nam, Bắc hoạt động hiệu 
quả, có sự gắn kết, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, tính chủ động trong việc thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động của Câu lạc bộ. Các đơn vị đã 
phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tổ chức các hoạt động tại địa phương và 
nâng cao hiệu quả sử dụng, phát huy tối đa công năng của các cơ sở vật chất tại 
các đơn vị. 

2. Tồn tại, hạn chế 
Việc sáp nhập, chuyển đổi Nhà Thiếu nhi thành Trung tâm hoạt động 

thanh thiếu nhi vẫn diễn ra, gây ảnh hưởng đến các hoạt động chăm lo, phát triển 
và bồi dưỡng năng khiếu cho thiếu nhi tại địa phương. Nhiều đơn vị chỉ có Nhà 
Thiếu nhi cấp tỉnh, chưa có Nhà Thiếu nhi cấp huyện nên sân chơi cho các em ở 
vùng sâu, vùng xa còn thiếu, vẫn còn sự chênh lệch giữa thiếu nhi thành thị và 
nông thôn...  

Các điểm vui chơi, trung tâm bồi dưỡng năng khiếu tư nhân ngày càng 
phát triển tạo áp lực cho các đơn vị trong thu hút, tập hợp thiếu nhi. Việc sáp 
nhập Nhà Thiếu nhi cấp huyện với các đơn vị sự nghiệp khác dẫn đến tình trạng 
thiếu sân chơi cho các em; không đảm bảo duy trì chức năng, nhiệm vụ hướng 
dẫn phương pháp công tác Đội trong và ngoài nhà trường. 

Ở một số địa phương, việc đầu tư xây dựng và định hướng hoạt động của 
Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi của các cấp bộ Đoàn, 
Đội còn yếu, chưa thường xuyên, liên tục nên chưa phát huy hết tiềm năng của 
Nhà Thiếu nhi. Một số Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi cấp tỉnh sau khi 
chuyển đổi, sáp nhập đã không thực hiện được các chức năng, nhiệm vụ của Nhà 
Thiếu nhi. Hoạt động của các Nhà Thiếu nhi cấp huyện còn yếu, không đồng 
đều, không có sự gắn kết trong hệ thống. 

Cơ sở vật chất của một số đơn vị đã xuống cấp, không được đầu tư sửa 
chữa kịp thời, chưa đáp ứng được yêu cầu học tập và sinh hoạt ngày càng cao 
của thiếu nhi. Kinh phí tự chủ một số đơn vị còn hạn chế, nguồn thu chủ yếu 
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thông qua các lớp tuyển sinh năng khiếu; nhiều đơn vị hạn chế trong công tác 
vận động nguồn lực xã hội hóa. Tình trạng tồn tại một số Nhà Thiếu nhi cấp 
huyện có quyết định thành lập nhưng không có trụ sở và cơ sở vật chất vẫn chưa 
được giải quyết dứt điểm; có nơi chỉ là hình thức, không hoạt động; có nơi để cơ 
sở vật chất đã được trang bị xuống cấp nghiêm trọng hoặc cho thuê, mượn kinh 
doanh doanh phục vụ không đúng đối tượng thiếu nhi. 

Việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giảm biên chế đã ảnh hưởng tới đội ngũ cán 
bộ của hệ thống Nhà Thiếu nhi. Nhiều đơn vị thiếu cán bộ, giáo viên, không đủ 
để thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Số lượng cán bộ, công chức, người lao 
động của các đơn vị Nhà Thiếu nhi cấp tỉnh và cấp huyện không đồng đều, đặc 
biệt đối với các Nhà thiếu nhi cấp huyện phần lớn không có biên chế hưởng 
lương theo ngân sách nhà nước hoặc nếu có thì số lượng biên chế được phân bổ 
rất ít, chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm. 

Việc tham mưu hướng dẫn sắp xếp Cung Thiếu nhi, Nhà Thiếu nhi phù hợp 
với quy định tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung 
ương 6 khóa XII còn chậm. Nhiều tỉnh, thành Đoàn chưa xây dựng được báo cáo 
thực trạng tình hình sáp nhập Nhà Thiếu nhi các cấp theo hướng dẫn của Trung 
ương Đoàn để có căn cứ đề xuất cơ chế đánh giá, hỗ trợ các đơn vị Nhà Thiếu nhi 
đã sáp nhập trong tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi. 

Nhiều đơn vị khối các Trung tâm chưa có sự chuyển biến về đổi mới mô 
hình hoạt động dành riêng cho thiếu nhi đáp ứng cầu thực tế, theo kịp sự phát 
triển của xã hội. Một số đơn vị bị cắt giảm về kinh phí được cấp từ ngân sách, 
cần tăng nguồn thu để đảm bảo hoạt động dẫn đến giảm lượng thiếu nhi tham 
gia các lớp kỹ năng...  

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của thệ thống Nhà Thiếu nhi toàn 
quốc năm 2022. 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư TWĐ (để báo cáo); 
- Các đ/c UV HĐĐTW; 
- BTV các tỉnh, thành đoàn; 
- HĐĐ các tỉnh, thành phố; 
- Cung, NTN, TTHĐTTN các tỉnh, thành phố; 
- Lưu VP HĐĐTW. 
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