
  HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐỐP            ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH   

ĐOÀN TRƯỜNG THPT THANH HÒA   

         *               Bù Đốp, ngày 13 tháng 11 năm 2022   

KẾ HOẠCH TUẦN 11 (Từ ngày 14/11 đến 19/11/2022)  
  

TT  Nội dung  Phụ trách  Thực hiện  
Kết quả yêu cầu  

Thời gian  

1  

Tham gia sinh hoạt đầu tuần 

dưới cờ. 

Tổ chức chương trình:  Rung 

chuông vàng số thứ 2. 

BCH Đoàn trường  Học sinh 3 khối  

Tham gia 100%  Sáng thứ 2: 14/11/2022  

 

Họp lớp trưởng cùng BCh đoàn 

trường vào 8h35 sáng thứ 2 

(thống nhất vệ sinh, dọn dẹp 

sân trường chuẩn bị đón Lễ 

20/11, và đón nhận bằng công 

nhận trường chuẩn QG) 

BCH Đoàn trường Lớp trưởng 3 khối Tham gia 100%  Sáng thứ 2: 14/11/2022 (8h35’) 

2  

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 14/11 đến 18/11/2022  

3 

Thống kê danh sách hội viên, 

thanh niên viên ưu tú chuẩn bị 

tham gia lớp cảm tình đoàn 

2022-2023. 

BCH Đoàn trường 30 chi đoàn chi hội 100% tham gia 

Nộp danh sách chậm nhất vào 

thứ 5 ngày 17/11/2022 

 (khối 12 đc Phương Linh và Phú 

Khang phụ trách, K11 đồng chí 

Thùy Dương phụ trách, khối 10 

đc Mỹ Hoa, Tương Duy phụ 

trách. Tổng hợp chung đc Đức 

Anh, Tường Vy), các đc khác hỗ 

trợ. 



4  

Các nhóm văn nghệ được phân 

công tham gia tập luyện cho 

chương trình kỉ niệm 40 năm 

ngày nhà giáo Việt nam và lễ 

đón nhận trường chuẩn Quốc 

gia. 

Tham gia chạy thử chương 

trình văn nghệ 20/11. 

BCH Đoàn trường 

Cá nhân, nhóm được 

phân công (Đc Nghĩa 

duyệt các tiết mục 

vào thời điểm thích 

hợp) 

Nhóm văn nghệ 

được phân công 

Tập luyện vào thời gian rảnh, 

chủ động sắp xếp 

5  

Tiếp tục đăng kí các tiết mục 

tham gia chương trình tiếng hát 

học đường số thứ 2. 

BCH Đoàn trường 30 chi đoàn chi hội 100% tham gia 
Đăng kí cho Đc Huỳnh Trọng 

Nghĩa-UVBCH 

6  

Họp BCH đoàn trường 

nhiệm kỳ mới cùng đảng ủy 

để phân công nhiệm vụ 

BCH Đoàn trường 

BTV và GV trong 

BCH nhiệm kỳ 2022-

2023 

(Có sự tham dự 

chỉ đạo của Đảng 

ủy) 

13h30 thứ 5 ngày 17/11/2022  

7  

Tham gia lễ kỉ niệm 40 năm 

ngày nhà giáo Việt Nam và đón 

nhận bằng công nhận trường 

chuẩn cấp độ I. 

BCH Đoàn trường   
HS nữ mặc áo dài trắng, tất cả 

thực hiện nghiêm tác phong 

  

 Ghi chú:   - HS nữ mặc áo dài sáng thứ 2, thứ 7 ngày 19/11 mặc áo dài dự lễ 20/11 

            - 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   


