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SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ 
 

Số: ……/KH-THPT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 28  tháng 03  năm 2018 

KẾ HOẠCH ĐOÀN THÁNG 4 - 5/2018 

Chủ đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” 

TT Nội dung Thực hiện 
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- Tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng và những ngày kỉ niệm 

lớn: 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975-

30/04/2018); 64 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954-

07/05/2018); 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-

19/05/2018) 

- Thi đua đợt VI :Từ 03/04/2018 đến 28/04/2018 (04 tuần) 

- Tư vấn tuyển sinh, hướng dẫn làm hồ sơ thi THPT Quốc gia năm 2018. 

- Tổ chức các hoạt động học tập, hỗ trợ kiến thức, phương pháp cho học sinh, 

chuẩn bị kết thúc năm học - thi THPT Quốc gia năm 2017. 

- Duy trì nề nếp, kỉ cương những ngày cuối năm. 
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Kết nạp Đoàn viên đợt 04/2017-2018: Khối 12- xét số HS chưa kết nạp; Khối 

11- từ 03 đến 05 em/lớp; Khối 10 - từ 05 đến 08 em/lớp. 

- Nộp danh sách đề nghị kết nạp: 21/04/2018. 

- Học lớp Đối tượng đoàn: 22/04/2018  (07h30, chủ nhật). 

- Tổ chức kết nạp tại các chi đoàn vào giờ Sinh hoạt ngày 28/04/2018. 
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- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách các Chi Đoàn, tiến hành đánh giá, xét Thi đua cuối 

năm và tổng kết công tác Đoàn năm học 2017 - 2018. 

+ Thành phần: BCH Đoàn trường, Bí thư, Lớp trưởng các lớp. 

+ Thời gian: Lần 01: 18/04/2018; Lần 02: 25/04/2018 (Từ 14h30 – 16h00) 
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Hoàn thành hồ sơ Đoàn viên và trả cho học sinh khối 12 (trước ngày 

05/05/2018). Các Chi Đoàn, cá nhân nhận, kiểm tra các thông tin, nhận xét, kí 

nhận. Nếu có sai, thiếu …. Đoàn trường sửa, bổ sung vào 09/05/2018 (15h00 – 

17h00). Sau thời gian trên, không giải quyết những sai sót, tồn tại. 
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Chào cờ tuần 33 (02/04/2018) 

- Sáng: + Trao thưởng : Thi đua đợt V; các nội dung văn nghệ - TDTT chào 

mừng 26/03. 

+GDHN tháng 02: “Tìm hiểu hệ thống đào tạo ĐH – CĐ” 

+ Thực hiện: Thầy giáo Nguyễn Duy Hiền 

+Trực tuần: 11A8.  

- Chiều: Trao thưởng đợt V; các nội dung văn nghệ - TDTT chào mừng 26/03. 
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-GDHN tháng 03: 

“Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh” 

+Trực tuần: 10A10 
 

Chào cờ tuần 34 (09/04/2018): GDHN tháng 04 chủ đề: 

“Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực Kinh doanh – Dịch vụ” 

+ Thực hiện: sáng - 11A1,11A2; Chiều- 10A3,10A4,10A5. 

+ Hình thức: Các lớp chuẩn bị 01 tiểu phẩm : 07- 10 phút. 

+ Duyệt chương trình : Giờ sinh hoạt 07/04/2018. 

+ Trực tuần: Sáng – 11A9; Chiều – 11A3 
 

Chào cờ tuần 35 (16/4/2018): Hội thi tiểu phẩm chủ đề: 

“ Thanh niên với vấn đề lập thân - lập nghiệp” 

+ Thực hiện: Sáng – 12A8, 12A10; Chiều – 11A6, 11A7. 

+Hình thức: Các lớp chuẩn bị 01 bài hát + 01 tiểu phẩm: 05 - 07 phút. 

+ Duyệt chương trình: Giờ Sinh hoạt, 14/04/2018. 

+ Trực tuần: Sáng – 11A10; Chiều - 11A4. 
 

Chào cờ tuần 36 (23/04/2018): Hội thi “ Tìm hiểu lịch sử chiến thắng Giải 

phóng Miền Nam – Thống nhất đất nước”. 

+ Các lớp thực hiện: Sáng: 11A1, 11A2,11A10. Chiều: 10A1, 10A2. 

+ Mỗi lớp chọn 15 học sinh tham gia thi, trả lời câu hỏi tại sân khấu.  

+Trực tuần: Sáng – 12A1; Chiều – 11A5 
 

Chào cờ tuần 38 (07/05/2018): GDHN tháng 05 chủ đề: 

“Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực CNTT – BCVT” 

       Trực tuần Sáng - 12A2; Chiều – 11A6. 

6 Tham gia Hội thi Tin học trẻ Huyện Sóc Sơn năm 2018. Dự kiến 07/04/2018  

7 Lễ  bế giảng năm học 2017 – 2018: Văn nghệ: Cô Thúy.Thi đua: Cô Nhàn 

Khánh tiết: 12A3, Thu dọn 11A7. 

 

8 Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Nhà trường và Đoàn cấp trên  
             

         Nơi nhận:        
            -Bí thư Đoàn Trường; 

            - Phó bí thư Đoàn trường; 

            -GVCN; 

            -Chi đoàn lớp; 

            -Lưu VT. 

                    

                          HIỆU TRƯỞNG  
 

 

                            
 

                          Nguyễn Duy Hiền 

                                                      


