
 HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐỐP        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  

ĐOÀN TRƯỜNG THPT THANH HÒA  

     *      Bù Đốp, ngày 25 tháng 9 năm 2022  

KẾ HOẠCH TUẦN 3 (Từ ngày 26/9 đến 01/10/2022) 

 

TT Nội dung Phụ trách Thực hiện 
Kết quả yêu 

cầu 
Thời gian 

1 

Tham gia sinh hoạt đầu tuần dưới cờ. 

(tham gia chương trình: tuyên truyền 

phổ biến pháp luật về an toàn giao 

thông đường bộ năm 2022) 

BCH Đoàn 

trường 

Học sinh 3 

khối 
Tham gia 100% Sáng thứ 2: 26/9/2022 

2 

Thành lập đội hình dự thi: phòng chống 

tác hại thuốc lá cấp tỉnh 2022; lên kế 

hoạch tập luyện, duyệt kịch bản, thành 

viên tham gia. (Phần thi giới thiệu và 

kiến thức).  

 

BCH Đoàn 

trường Đoàn 
trường, các chi 

đoàn và 

GVCN 

Đoàn viên 
được phân 

công 

Đảm bảo Nội 
dung yêu cầu 

của Hội thi 

19/9/2022 đến 23/9/2022 

3 

Tiếp tục tham gia cuộc thi: Tuổi trẻ 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh.  

 

Toàn trường Toàn trường 

Tham gia 100% 

Xem thể lệ tại 

đây 

- Tuần 1: Từ 10h00 ngày 12/9/2022 

đến 22h00 ngày 18/9/2022. 

- Tuần 2: Từ 09h00 ngày 26/9/2022 

đến 22h00 ngày 02/10/2022. 
- Tuần 3: Từ 09h00 ngày 

10/10/2022 đến 22h00 ngày 

16/10/2022. 

- Tuần 4: Từ 09h00 ngày 

24/10/2022 đến 22h00 ngày 
30/10/2022. 

4 

Tổ chức Đại hội chi đoàn và Hội nghị 
hiệp thương (đại hội điểm 12a6 và hội 

nghị điểm 10a1) 

 

GVCN 12a1-

10a1 

30 
 Chi đoàn- Chi 

Hội 

Các lớp cử 01 
đại diện tham 

dự 02 lớp làm 

điểm 

Chậm nhất chiều thứ 5 ngày  

29/9/2022 

https://hoatieu.vn/tai-lieu/the-le-cuoc-thi-tuoi-tre-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-184181
https://hoatieu.vn/tai-lieu/the-le-cuoc-thi-tuoi-tre-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-184181


5 

 

Tổ chức Đại hội chi đoàn và Hội nghị 

hiệp thương (phiên chính thức). 

 

GVCN 

28 

 Chi đoàn- Chi 

Hội còn lại 

GVCN, BCH-

BCS các lớp 

đăng kí thời 
gian làm chính 

thức cho BCH 

đoàn trường và 

ủy ban Hội 

LHTN. 

 

26/9/2022-01/9/2022 

6 

Các nhóm tham gia thi - “Vũ điệu tuổi 

trẻ” chào mừng đại hội đại biểu đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước 
nhiệm kì 2022-2027 tiếp tục tập luyện. 

 

Đoàn – Hội 

Đoàn viên-

thanh niên 
được triệu tập. 

Đảm bảo Nội 

dung yêu cầu 
của Hội thi 

26/9 – 14/10/2022 

 

Ghi chú:   - HS nữ được miễn áo dài  đến hết tháng 9. 

         - Thứ 7 và các hoạt động Đoàn- Hội tổ chức hoặc theo yêu cầu thì mặc áo thanh niên Việt Nam.  

 

             TM.BCH   

   Bí thư  

 

 

                      Lê Anh Xuân  


