
 HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐỐP        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  

ĐOÀN TRƯỜNG THPT THANH HÒA  

     *          Bù Đốp, ngày 24 tháng 10  năm 2022  

KẾ HOẠCH TUẦN 8 (Từ ngày 24/10 đến 28/10/2022) 

 

TT Nội dung Phụ trách Thực hiện 
Kết quả yêu 

cầu 
Thời gian 

1 
Tham gia sinh hoạt đầu tuần dưới 

cờ.  

BCH Đoàn 

trường 

Học sinh 3 

khối 
Tham gia 100% Sáng thứ 2: 24/10/2022 

2 

Lên kế hoạch tham gia chương trình 

phòng chống covid 19 cấp tỉnh 

 

BCH Đoàn 

trường Đoàn 

trường, các chi 

đoàn và 

GVCN 

Đoàn viên 

được phân 

công 

Đảm bảo Nội 

dung yêu cầu 

của Hội thi 

Từ ngày 24/10 đến 29/10/2022 

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 
Tham gia chương trình: Lê ra mắt 

Hợp tác xã thanh niên ở xã Tân Tiến 
Đòan -Hội 

Đòan trường 

cử đại diện 

tham gia 

Những đồng 

chí được triệu 

tập 

Sẽ có lịch thông báo cụ thể 

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 

Các chi đoàn tiếp tục tham gia 

chương trình: phân loại rác thải 

nhựa, bảo vệ môi trường xanh sạch 

đẹp. 

UB Hội LHTN 
30 chi đoàn-

chi hội 

Thực hiện theo 

kế hoạch đã 

được thống nhất 

Từ ngày 24/10 đến 29/10/2022 

6 
Họp BCH đoàn trường chuẩn bị 

công tác đại hội nhiệm kì 2022-2023 

BCH đòan 

trường 

BCH đòan 

trường 
 Có lịch cụ thể 

7 

Hoàn thành phần việc :thứ 7 tình 

nguyện đối với những lớp chưa đảm 

bảo 

BCH đoàn 

trường 

Những lớp 

chưa hoàn 

thành 

Chậm nhất 

chiều thứ 3 

(25/10/2022) 

 

 

Ghi chú:   - HS nữ mặc áo dài sáng thứ 2 

         - Thứ 5, 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  


