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TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG 

CÔNG TÁC ĐOÀN THÁNG 08 + 09/2016 

Trung Gĩa, ngày 15 tháng 8 năm 2016 

Chủ đề: CHÀO NĂM HỌC MỚI, THÁNG AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA 

TT  NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  GHI CHÚ 

 

1 

- Chào mừng 71 năm Cách mạng Tám thành công và Quốc khánh 02/9: 

phát động thi đua đầu năm học; tổ chức học tập nội quy Nhà trường; 

hoàn thành công tác tổ chức chi đoàn – lớp. 

- Thực hiện các hoạt động thi đua đợt 1, từ ngày 29/8 đến 01/10/2016. 

 

Đoàn 

trường, 

GVCN, lớp 

2 - Học và kí cam kết thực hiện nghiêm túc luật ATGT; phòng chống ma 

túy. 

 GVCN, Lớp 
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- Thành lập và tổ chức hoạt động:  

+ Đội văn nghệ xung kích: Mỗi lớp giới thiệu ít nhất  01 học sinh có 

năng khiếu văn nghệ để thành lập. 

+ Đội TNXK: Mối lớp cử 02 học sinh có điều kiện trực đầu giờ (Gần 

trường, nhiệt tình, trách nhiệm, trung thực…). 

     Các lớp nộp danh sách theo mẫu, chậm nhất vào 20/8/2016 .  

 

 

 GVCN, 

Đoàn 

trường, Lớp 
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- Kết nạp Đoàn viên đợt 01/2016-2017: Chào mừng Quốc khánh và Chào 

mừng năm học mới. Khối 10 (08 đến 12 em/lớp) nộp danh sách TN ưu tú 

(27/8); Đoàn trường tổ chức lớp phát triển Đoàn viên (07h30, chủ nhật 

28/8/2016). Yêu cầu khi tham gia lớp học mang giấy bút, vở ghi và Sổ 

đoàn viên. Các chi đoàn-lớp tổ chức kết nạp đoàn viên mới (giờ sinh 

hoạt 03/9/2016) 

 

 

 

 GVCN, 

Đoàn 

trường, Lớp 

 -Kiểm tra nền nếp, cơ sở vật chất theo kế hoạch: Tuần lẻ-kiểm tra khối 

sáng; tuần chẵn-kiểm tra khối chiều.  

Đoàn 

trường, xung 

kích. 
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- Kiện toàn tổ chức Đoàn thanh niên: 

* Đại hội chi đoàn:  

+ Đại hội chi đoàn mẫu: Lớp 12A1, 14/9/2016 (Sau tiết 03 buổi sáng, tại 

phòng Hội đồng Nhà trường). Mỗi Chi đoàn cử 01 đại diện đi dự và học 

tập cách tổ chức để tiến hành ở lớp mình. 

+ Đại hội Chi đoàn lớp: Giờ sinh hoạt (17/9/2016).  

* Đại hội Đoàn trường: 

+ Thành phần: BCH Đoàn trường, mỗi lớp 02 đại biểu. 

 

 

 

Đoàn 

trường, 

GVCN, Lớp 
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+ Trù bị: 07h30, Chủ nhật, 02/10/2016. 

+ Chính thức : 08h00, Chủ nhật, 09/10/2016. 
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Các giờ chào cờ.  

- Chào cờ tuần 01 (15/8/2016): Chào cờ chung toàn trường - Tuyên 

truyền về An toàn giao thông- (Đội CSGT-CA huyện Sóc Sơn). Lớp trực 

tuần sáng (12A1), chiều (11A3). 

Đoàn trường 

GVCN, Lớp 

- Chào cờ tuần 02 (22/8/2016): Hội thi “Thanh niên với văn hóa giao 

thông”, có kế hoạch gửi kèm. Triển khai theo đơn vị lớp. 

       Yêu cầu: Mỗi lớp chấm và chọn ít nhất một bài chất lượng cao. Hạn 

nộp bài, chậm nhất 16h00, 29/8/2016.  Bản in (nộp cho BCV Đoàn 

trường) + File mềm theo địa chỉ mial: doantntrunggia@gmail.com 

 

Đoàn 

trường, 

GVCN, Lớp 

- Chào cờ tuần 03 (29/8/2016):  Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền “Thanh 

niên với Văn hóa giao thông”.  

+ Lớp tham gia: Sáng-12A1, 12A2, 12A3; Chiều 

11A3,11A4,11A5,11A6. 

+ Hình thức: Mỗi lớp xây dựng và thể hiện chủ đề qua tiểu phẩm, thời 

gian là 10 phút/lớp.  

Lớp trực tuần sáng (12A2), chiều (11A4). 

 

 

Đoàn 

trường, 

GVCN, Lớp 

- Chào cờ tuần 04 (05/9/2016): Lễ khai giảng năm học 2016-2017. Lớp 

chuẩn bị, khánh tiết, thu dọn - 12A3 và 11A5 (Theo kế hoạch sau) 

Đoàn 

trường, 

GVCN, Lớp 

 - Chào cờ tuần 05 (12/9/2016): Giáo dục Hướng nghiệp – Chủ đề 01 GVCN, Lớp 

- Chào cờ tuần 06 (19/9/2016): Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền “Thanh 

niên với phòng tránh Bạo lực học đường”. 

+ Lớp tham gia: Sáng-12A4,12A5,12A6; Chiều-10A1,10A2,10A3. 

+ Hình thức: Mỗi lớp xây dựng và thể hiện chủ đề qua tiểu phẩm, thời 

gian là 10 phút/lớp.  

Lớp trực tuần sáng (12A4), chiều (11A6). 

 

 

Đoàn 

trường, 

GVCN, Lớp 

 - Chào cờ tuần 07 (26/9/2016): Hội thi  Tiểu phẩm tuyên truyền với chủ 

đề “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”. 

+ Lớp tham gia: Sáng-12A7,12A8,12A9; Chiều-10A4,10A5,10A6. 

+ Hình thức: Mỗi lớp xây dựng và thể hiện chủ đề qua tiểu phẩm, thời 

gian là 10 phút/lớp.  

 Lớp trực tuần sáng (12A5), chiều (10A1). 

 

 

Đoàn 

trường, 

GVCN, Lớp 

7 - Chuẩn bị các nội dung cho Lễ khai giảng năm học mới và Lễ trao 

thưởng học sinh đỗ đại học tiêu biểu. 

Đoàn trường 

8 - Thực hiện các nhiệm vụ do Nhà trường, Huyện đoàn giao cho. Đoàn trường 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG 
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SỞ GD – ĐT HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Trung Gĩa, ngày 15 tháng 8 năm 2016 

KẾ HOẠCH CUỘC THI VIẾT 

“THANH NIÊN VỚI VĂN HÓA GIAO THÔNG” 

Căn cứ Công văn số: 896-CV/ĐTN, ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Huyện đoàn Sóc Sơn về 

việc triển khai cuộc thi viết Thanh niên với Văn hóa giao thông năm 2016. BCH Đoàn trường 

THPT Trung Gĩa xây dựng Thể lệ cuộc thi và nội dung triển khai đến các Chi đoàn - lớp, cụ thể 

như sau. 

I. NỘI DUNG. 

1. Đối tượng: 

- Học sinh cả ba khối: 10, 11 và 12. 

- Mỗi lớp chấm và chọn một bài dự thi đảm bảo chất lượng, nộp bản in về Đoàn trường và gửi 

File mềm vào địa chỉ: doantntrunggia@gmail.com, chậm nhất 15h, 29/8/2016. 

2. Chủ đề cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” với cỏc nội dung sau. 

- Các mô hình hay, cách làm sỏng tạo của tổ chức đoàn hội và thanh thiếu nhi đó và đang 

được triển khai trong viờc tham gia giữ gỡn trật tự an toàn giao thông; các sáng kiến, cải tiến, 

biện pháp có hiệu quả vào giảm tải áp lực phương tiện tham gia giao thông và giữ gìn trật tự an 

toàn giao thông, nhằm góp phần giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn 

giao thông.  

- Các ý tưởng, mô hình và các hoạt đông của tổ chức Đoàn, Hội và thanh thiếu nhi trong 

việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện luật giao thông, góp phần phòng tránh tai nạn 

giao thông, giảm ùn tắc giao thông tại khu đông dân cư. 

- Các tấm gương, chân dung thanh thiếu nhi tiêu biểu tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an 

toàn giao thôngg; những hiện tượng, hành vi không đẹp, vi phạm pháp luật về an toàn giao 

thông của thanh thiếu nhi. 

Khuyến khích các bài viết có hình ảnh minh họa. Ảnh minh họa định dạng jgg, độ phân giải 

từ 300 dp trở lên, dung lượng không quá 5 MB. Ảnh phải ghi chú rõ ràng bằng Tiếng Việt.  

3. Hình thức. 

- Bài thi sử dụng ngụn ngữ là Tiếng Việt.  

- Đánh máy và trình bày trên khổ giấy A4, Font Chữ TimeNewRoman, cỡ chữ 14. 

- Bài dự thi cần ghi rõ: Họ tên, ngày tháng, năm sinh, địa chỉ liên hệ, số CMND, điện thoại 

liên lạc. 

II. GIÁM KHẢO, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG. 

1. Ban giỏm khảo: 

- Nguyễn Đức Toàn Thịnh 

- Đỗ Hương Thủy 

- Nguyễn Văn Hà. 

2. Cơ cấu giải thưởng: 

- Cấp trường: 02 nhất (50 000đ/giải); 03 nhỡ (40 000đ/giải); 04 giải ba (30 000đ/giải). 

- Chọn 02 giải nhất tham gia Cấp huyện. 

 Hiệu trưởng 

 

 

mailto:doantntrunggia@gmail.com

