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KẾ HOẠCH
(V/v tổ chức Hội trại chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2018)
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm học 2017
– 2018;
Được sự đồng ý của Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà trường về việc tổ chức Hội
trại chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/1931
– 26/03/2018.
BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức hội trại 26/03/2018 cụ thể như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Thông qua hội trại nhằm giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về lịch sử truyền
thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ đoàn viên, thanh niên qua 87 năm thành lập
và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Từ đó nâng cao lòng tự hào và phát
huy truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ Việt Nam trong học tập, rèn luyện và trưởng
thành.
Tạo điều kiện để Đoàn viên, thanh niên giao lưu học hỏi kinh nghiệm đồng thời
nâng cao kỹ năng hoạt động sinh hoạt tập thể, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
Hội trại được tổ chức đảm bảo an toàn; các hoạt động cần được tổ chức khoa
học, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Ban tổ chức.
II. BAN CHỈ ĐẠO HỘI TRẠI
1. Bà Vũ Thị Liên Hương
2. Ông Huỳnh Văn Thắng
3. Ông Lương Thành Hưng
4. Ông Cao Quốc Oanh
5. Ông Nguyễn Minh Cường
6. Ông Nguyễn Văn Đôn
7. Bà Phạm Thị Kim Loan

– Hiệu trưởng – Trưởng ban
– Phó hiệu trưởng – Phó trưởng ban
– Phó hiệu trưởng – Phó trưởng ban
– Phó hiệu trưởng – Phó trưởng ban
– Bí thư Đoàn trường – Ủy viên
– Chủ tịch Công đoàn – Ủy viên
– Kế toán – Ủy viên

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1. Thời gian: từ 13h30 ngày 24/3/2018 đến 15h30 ngày 25/3/2018.
2. Địa điểm: khuôn viên trường.
3. Đối tượng tham gia: Cán bộ, giáo viên, học sinh toàn trường. Mỗi chi đoàn 01 trại.
Chi đoàn giáo viên đóng trại Trung ương.
IV. TIẾN TRÌNH DIỄN RA HỘI TRẠI
Ngày 24/3/2018:
– Từ 13h30 đến 14h00: Tập trung học sinh.
– 14h00: Phát lệnh dựng trại.
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– Từ 14h00 đến 17h00: Các lớp tập kết dựng trại, sinh hoạt trại.
– Từ 17h00 đến 18h00: Chấm trại, các trại tổ chức sinh hoạt chào mừng đoàn.
– Từ 18h00 đến 19h00: Ăn tối, sinh hoạt tại trại.
– Từ 19h00 đến 21h30: Khai mạc Hội trại; Chương trình “Đêm lửa trại” và Cuộc thi
“Tài năng học sinh Lê Khiết”.
– Sau 21h45: Toàn trại nghỉ.
Ngày 25/3/2018:
– Từ 6h00 đến 7h00: Chỉnh trang lại trại, tổ chức gian hàng.
– Từ 07h00 đến 07h45: Mittinh kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh; .
– Từ 7h45 đến 11h00: Tổ chức các hoạt động trò chơi và thi nấu ăn.
– Từ 11h00 đến 12h00: Ăn trưa.
– Từ 12h00 đến 14h00: Các lớp nghỉ, sinh hoạt tại trại.
– Từ 14h00 đến 15h00: Dỡ trại, tổng vệ sinh.
– Từ 15h00 đến 15h30: Tổng kết trại.
– Sau 15h30: Kết thúc Hội trại.
V. DỰ TRÙ KINH PHÍ
(Có dự trù kinh phí kèm theo)
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
– Ban Thường vụ Đoàn trường chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương
trình, nội quy trại trình Đảng ủy – Ban Giám hiệu và phổ biến đến các bộ phận liên
quan cùng toàn thể ĐVTN tham gia hội trại.
– Thầy, cô giáo chủ nhiệm, Bí thư chi đoàn đôn đốc, nhắc nhở các thành viên
đăng ký tham gia tốt các hoạt động văn nghệ và trò chơi tập thể.
– Thầy, cô giáo chủ nhiệm quản lí học sinh, điều động học sinh tham gia tốt các
hoạt động trại.
– Ban Chấp hành các chi đoàn lớp tích cực tham gia các hoạt động trại, quản lý
trại sinh, là cầu nối giữa các trại và Ban tổ chức.
– Y tế trực suốt quá trình diễn ra hội trại.
– Các đồng chí bảo vệ trực cổng, trực phòng cháy – chữa cháy.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội trại của trường THPT chuyên Lê Khiết chào
mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; kính mong nhận
được sự đồng ý của Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà trường và quan tâm, tạo điều kiện
hỗ trợ về kinh phí để kế hoạch thực hiện đạt kết quả tốt đẹp./.
DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

Nguyễn Minh Cường
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