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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ                  

 

            Số          /KH-THPT 

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, Ngày    tháng 09  năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Công tác Đoàn tháng 10- Dự kiến tháng 11 năm 2019 

Chủ đề: “CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ, NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM VÀ 

HƯỚNG TỚI KỈ NIỆM 20 NĂM TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ,  

37 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM” 

  NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  Phụ trách 

1 - Chào mừng 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10; ngày Phụ nữ Việt Nam 

20/10; ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

- Thi đua chuyên cần, thi đua dành nhiều điểm 9,10. 

- Thực hiện tốt nội quy, nề nếp.  

- Các lớp có khăn trải bàn, lọ hoa. Đoàn trường kiểm tra  công tác vệ sinh phòng 

học vào  08h00,07/10/2019 

Yêu cầu: Thứ Bảy (05/10/2019), sau tiết sinh hoạt, các lớp thực hiện công tác 

tổng vệ sinh phòng học. Lớp sáng chịu trách nhiệm vệ sinh trần nhà, quạt, ti vi, 

cốc, bình nước…. Khối chiều chịu trách nhiệm vệ sinh lớp học, hành lang, cửa 

kính, xô rác, bàn ghế GV và HS,… 

Kiểm tra CTTN đợt 03: 25/10/2019 và đợt 04: 25/11/2019 

Đoàn 

trường, 

GVCN, 

lớp 

2 Hoạt động từ thiện mua tăm ủng hộ Hội khuyết tật Sóc Sơn đợt 1 năm 2019 

Mỗi học sinh mua 03 gói tăm (=10.000đ). Đại diện lớp nhận tăm tại văn phòng 

Đoàn vào lúc ra chơi tiết 2 (sáng/chiều), thứ Bảy, ngày 28/09/2019. 

Hạn nộp tiền: Trước 17h00 ngày 05/10/2019. 

 

3 Chuẩn bị kế hoạch thi : “Trung Giã tỏa sáng” 2019 

(có kế hoạch riêng)  

- Hạn nộp đơn đăng kí dự thi: chậm nhất 17h00, ngày 10/10/2019 

- Gặp mặt các thí sinh dự thi: sau tiết 3(sáng/ chiều) ngày 10/10/2019 để bốc thăm 

SBD tại VP Đoàn. 

 - Hỗ trợ chụp ảnh các cặp đôi: 07h30, ngày 13/10/2019 tại trường, hoặc tự túc 

chụp ảnh (tự do). Thời gian gửi ảnh vào fanpage Đoàn trường THPT Trung Giã: 

từ 15/10.  Hạn bình chọn: 21h00, ngày 25/10/2019.  

- Duyệt trình diễn sân khấu: Sau tiết 3, thứ 4 (15h30), ngày 30/10/2019 

- Vòng sơ khảo: 06/11/2019 

- Vòng chung khảo: Đêm 16/11/2019 

GVCN, 

Lớp, BTC. 

Đoàn 

trường 

4 Đại hội Đoàn trường 

- Phiên trù bị: Sau tiết 3, (15h30), Thứ Tư ngày 02/10/2019 

+ Thành phần: Lớp trưởng+ Bí thư 34 lớp và BCH Đoàn nhiệm kì 2018-2019 + 

cố vấn Đoàn.  

- Phiên chính thức :15h30, Thứ Tư, ngày 09/10.  

               + Địa điểm:  P. Hội Đồng. 

               + Thành phần: Lớp trưởng+ Bí thư 34 lớp và BCH Đoàn nhiệm kì 

2018-2019 + cố vấn Đoàn.  

 

 Đoàn 

trường, 

BT – LT  

5 Các giờ chào cờ tháng 10 

Chào cờ tuần 08 (07/10/2019) 

Hoạt động ngoại khóa theo chủ đề: “ Thanh niên Trung Giã sử dụng mạng xã 

hội văn minh, an toàn, hiệu quả” 

Lớp thực hiện: 12A8, 11A3 

Hình thức: Đóng tiểu phẩm, sân khấu hóa….tuyên truyền theo nội dung chủ đề. 

GVCN, 

Lớp, 

CVĐoàn 
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Ngoài ra có thể chuẩn bị văn nghệ, trò chơi…. 

Thời lượng: 30 phút.  

GVCN và lớp chịu trách nhiệm về nội dung chương trình.  

Trực tuần: Sáng: 12A8; chiều10A2 
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Chào cờ tuần 09 (14/10/2019):  

- Giáo dục hướng nghiệp: 

+ Khối sáng chủ đề: “Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực giao thông- vận tải- 

địa chất” 

+ Thực hiện: Cô giáo Khổng Thị Thúy  

+ Khối chiều chủ đề: “Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông – lâm – ngư 

nghiệp” 

+ Thực hiện: Cô giáo Đỗ Thị Ngọc Khang 

- Lớp trực tuần sáng 12A9. Trực tuần chiều lớp 10A3 

GVCN, 

Lớp, 

CVĐoàn 

Chào cờ tuần 10 (21/10/2019) 

GDNGLL chủ đề “Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình”  

Lớp thực hiện: Sáng 11D2; Chiều: 10D6.  

Hình thức: Đóng tiểu phẩm, sân khấu hóa….tuyên truyền theo nội dung chủ đề. 

Ngoài ra có thể chuẩn bị văn nghệ, trò chơi…. 

Thời lượng: 30 phút.  

GVCN và lớp chịu trách nhiệm về nội dung chương trình.  

 

- Lớp trực tuần : +Sáng: 12A10; chiều: 10A4 GVCN, 

Lớp, 

CVĐoàn 

Chào cờ tuần 11 (28/10/2019) 

Hoạt động ngoại khóa: Hưởng ứng lễ hội Halloween theo chủ đề: Phòng chống 

cái chết trắng- Ma túy, HIV-AIDS” 

Lớp thực hiện: Sáng: 12A5, 11A2 

Hình thức: Đóng tiểu phẩm, sân khấu hóa, trình diễn thời trang….tuyên truyền 

theo nội dung chủ đề. Ngoài ra có thể chuẩn bị văn nghệ, trò chơi…. 

Thời lượng: 30 phút.  

GVCN và lớp chịu trách nhiệm về nội dung chương trình. 

  - Lớp trực tuần: Sáng : 11D1; Chiều: 10D1. 

 

 

GVCN, 

Lớp, 

CVĐoàn 

  

Các hoạt động TDTT chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 

Tiếp tục thi đấu TG Cup 3 (theo lịch thi riêng) 

Khối 10:  Erobic tập thể: Thi vào các giờ chào cờ   04/11 và 11/11 

Khối 11   Nhảy flashmode: Thi chiều thứ 4, hết tiết 3 (13/11/2019) 

Khối 12:  Thi khiêu vũ tập thể. Thi vào các giờ chào cờ  04/11 và 11/11 

Bốc thăm số thứ tự dự thi : Sáng :   08h00, ngày 21/10 

                                            Chiều : 13h30, ngày 21/10 

Khối 10,11: mỗi lớp thành lập 01 đội tối thiểu 15 học sinh (1/3 là nam) ; trang 

phục phù hợp. Khối 12 : mỗi lớp tối thiểu 05 đôi nam nữ.  

Các lớp hoàn toàn chủ động nền nhạc, đạo cụ, trang phục biểu diễn… 

Thời gian mỗi tiết mục: không quá 05 phút 

Giải thưởng : Mỗi buổi riêng biệt (khối 10,12) gồm 03 giải : Nhất, Nhì, Ba. Khối 

12 gồm 06 giải : 02 Nhất, 02 Nhì, 02 Ba.  

BGK chọn đội giải Nhất có ĐTB cao hơn để diễn vào dịp kỉ niệm 20 năm thành 

lập trường. 
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            Nơi nhận:        

            -Cố vấn Đoàn; 

            -GVCN; 

            -Chi đoàn lớp; 

            -Lưu VT. 

                          HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

                            

                          Nguyễn Duy Hiền 

 

7 Dự kiến các giờ chào cờ và hoạt động tập thể tháng 11  

Chào cờ tuần 12 (04/11/2019) 

 

Sáng: Hội thi khiêu vũ tập thể 5 lớp khối 12 (số 1): Theo bốc thăm  

Chiều: Hội thi erobic tập thể 6 lớp khối 10 (số 1): theo bốc thăm  

- Lớp trực tuần sáng (11D2); Chiều (10D2). 

GVCN, 

Lớp, 

CVĐoàn 

Hoạt động tập thể chiều thứ 4 (06/11/2019) 

Sơ khảo: Trung Giã tỏa sáng 

Các thí sinh + BGK+BTC 

Trực tuần: lớp 10D3 (lấy bàn ghế, biển lớp,….khánh tiết và thu dọn cuối buổi thi)  

 

Chào cờ tuần 13 (11/11/2019):  

Sáng: Hội thi khiêu vũ tập thể 5 lớp khối 12 (số 2): Theo bốc thăm  

Chiều: Hội thi erobic tập thể 6 khối 10 (số 2): theo bốc thăm  

-Lớp trực tuần sáng (11D3); Chiều (10D4)  

GVCN, 

Lớp, 

CVĐoàn 

Hoạt động tập thể chiều thứ 4 (13/11/2019) 

Hội thi Nhảy flashmode khối 11 (12 lớp) theo stt bốc thăm. 

Thành phần: Các đội thi + BGK +CV Đoàn 

Trực tuần: Lớp 10D5 (lấy bàn ghế, biển lớp, khánh tiết và thu dọn cuối buổi thi) 

 

Chào cờ tuần 14 (18/11/2019) 

GDHN theo chủ đề 

- Sáng: “Những điều kiện thành đạt trong nghề” .  

Thực hiện: Cô  giáo Trần Thanh Tùng  

- Chiều: “Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ”  

Thực hiện: Cô giáo Trần Thị Mai Vân. 

- Lớp trực tuần sáng :11D4, chiều :10D6 

GVCN, 

Lớp, 

CVĐoàn 

Chào cờ tuần 15 (25/11/2019)  

GDNGLL theo chủ đề: “Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng 

đạo”  

Lớp thực hiện: 12A6, Chiều: 10D7. 

Hình thức: Đóng tiểu phẩm, sân khấu hóa….tuyên truyền theo nội dung chủ đề. 

Ngoài ra có thể chuẩn bị văn nghệ, trò chơi…. 

Thời lượng: 30 phút.  

GVCN và lớp chịu trách nhiệm về nội dung chương trình. 

- Lớp trực tuần sáng :11A4, chiều 10D7. 

GVCN, 

Lớp, 

CVĐoàn 

  

8 Tổ chức tốt Lễ kỉ niệm Ngày Nhà Giáo VIệt Nam (20/11) và lễ kỉ niệm 20 

năm thành lập trường THPT Trung Giã  

Kế hoạch hội trại và lễ kỉ niệm (có kế hoạch riêng)  

GVCN, 

BTC, Lớp, 

CVĐoàn 

9 Thực hiện các nhiệm vụ do Nhà trường, Huyện đoàn giao cho. CVĐoàn 


