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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐOÀN THÁNG 04 + 05/2016 

Sóc Sơn, ngày 30 tháng 3  năm 2016 

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

TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THỰC 

HIỆN 

 

 

1 

- Tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng và những ngày kỉ niệm 

lớn: 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-

30/4/2016); 62 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-

07/5/2016); 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-

19/5/2016) 

- Thi đua lập đợt 05 (Từ 18/4 đến 16/5/2016) 

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

sinh chuẩn bị hết năm học, thi THPT Quốc gia năm 2016. 

- Duy trì nề nếp, kỉ cương những ngày cuối năm. 

 

 

Đoàn 

trường, 

GVCN, Lớp 

2 Kết nạp Đoàn viên đợt 04/2015-2016: 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: 07/5/2016. 

- Học lớp Đối tượng đoàn: 08/5/2016 (07h30, chủ nhật). 

- Tổ chức kết nạp: 21/5/2016 

 

Đoàn 

trường, 
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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 2015-2016. 

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

+ Thời gian: Lần 01: 20/4/2016; Lần 02: 11/5/2016 (Từ 15h30 đến 17h30) 

 

Đoàn 

trường  
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- Hoàn thành hồ sơ Đoàn viên và trả cho học sinh khối 12 (trước ngày 

14/5/2016). 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 18/5/2016 (15h00 

– 17h00). Sau thời gian trên, không giải quyết những sai sót, tồn tại.  

  

Đoàn 

trường 
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Chào cờ tuần 33 (04/4/2016): Chuyên đề lớp “Thanh niên với xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc” . Lớp thực hiện: Sáng-12A7; Chiều-10A7. Trực tuần sáng 

11A6; Chiều 11A1. 

 

 Chào cờ tuần 34 (11/4/2016): Thực hiện chuyên đề. Thanh niên với CNH-

HĐH. Lớp thực hiện: Sáng-12A8; Chiều-10A8. Trực tuần sáng 11A7; 

Đoàn 

trường, lớp 
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6 Chiều 11A2. thực hiện  

7 - Chào cờ tuần 35 (18/4/2016): Thực hiện chuyên đề Thanh niên với vấn 

đề Thời trang. Lớp thực hiện Sáng - 12A9; Chiều – 10A9. Trực tuần Sáng - 

12A1; Chiều – 11A8. 

Đoàn 

trường, lớp 

thực hiện  

8 - Chào cờ tuần 36 (25/4/2016): GDNGLL-Chủ đề tháng 04. GVCN 

9 - Chào cờ tuần 37 (02/5/2016): Toàn trường nghỉ bù 30/4/2016 Toàn 

trường 

10 - Chào cờ tuần 38 (09/5/2016): Thực hiện chuyên đề Thanh niên với vấn 

đề Chủ quyền dân tộc. Lớp thực hiện Sáng-12A10; Chiều-10A10. Trực 

tuần Sáng - 12A2; Chiều – 11A9. 

Đoàn 

trường, lớp 

thực hiện  

11 - Chào cờ tuần 39 (16/5/2016): Chủ đề “Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng 

hơn”. Hội thi Những câu chuyện, những ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. Khối 11: mỗi lớp lựa chọn và tham gia 01 nội dung (hát, múa hoặc 

kể chuyện). Trực tuần Sáng - 12A3; Chiều – 10A1. 

Đoàn 

trường, lớp 

thực hiện  

12 - Chào cờ tuần 40 (23/5/2016): Tổng kết năm học trên lớp. GVCN 

13 - Tham gia Hội thi Tin học trẻ Huyện Sóc Sơn năm 2016. Dự kiến 4/2016. 

(Nguyễn Thị Thúy Ngân, Nguyễn Ngọc Ánh lớp 11A1) 

Đoàn 

trường  

14 - Tổng hợp và xét thi đua năm học 2015 – 2016. Đoàn 

trường  
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- Làm tốt công   tác chuẩn bị Lễ bế giảng năm học 2015 – 2016. 

+ Văn nghệ xung kích Nhà trường. 

+ Khối 12: mỗi lớp được đăng kí, chuẩn bị 01 tiết mục văn nghệ chia tay 

(Trước 30/4/2016). Đăng kí với cô giáo Khổng Thị Thúy. 

 

Đoàn 

trường  

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

trường  

                                                                                        BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG 

 


