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CHƯƠNG TRÌNH 

CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN 

NĂM HỌC 2016 – 2017 

 

Tháng 
Chủ đề công 

tác 
Nội dung thực hiện 

8/2016 

Tiếp sức đến 

trường 

 

- Đại hội các chi đoàn HS. Hội nghị giới thiệu BCH Liên 

chi đoàn khối. Chi đoàn HS tổ chức Đại hội từ ngày 

1/8/2016 đến hết ngày 19/8/2016. Ngày 21/8/2016 Đại hội 

chi đoàn giáo viên, ngày 28/8/2016 Đại hội đoàn trường. 

- Thực hiện “Phòng học xanh – sạch – đẹp” (quy định, 

trang trí, dụng cụ…). 

- Tổ chức kí cam kết giữa nhà trường và PHHS về thực 

hiện nội qui, ATGT (nhất là trường hợp HS không đủ tuổi 

điều khiển xe gắn máy, xe máy điện không đăng ký)…  

- Bồi dưỡng, kết nạp Đoàn viên mới, chào mừng Đại hội 

Đoàn trường đối vối khối 11 và 12. 

- Xây dựng chương trình “Phát thanh học đường” và Bản 

tin “Khi tôi 18”. 

- Chương trình Góc Thanh niên sinh hoạt vào tiết SHDC. 

- Phong trào tặng SGK, tặng đồng phục. 

- Các lớp trực vệ sinh theo kế hoạch phân công. 

9/2016 

Chào năm 

học mới 

 

- Tuần lễ sinh hoạt đầu khóa và chào đón tân HS khóa 2016 

– 2017 (theo kế hoạch của Sở) 

- Tổ chức các hoạt động TD – TT của UBH trường. Đẩy 

mạnh sinh hoạt các CLB – Đội – Nhóm. (CLB Tiền hôn 

nhân, CLB Bóng đá – bóng chuyền nữ). Thành lập mới: 

CLB Nhà sáng tạo trẻ, CLB Tin học trẻ, Đội TNTN, Đội 

Tuyên truyền ca khúc cách mạng. 

- Lễ Khai giảng năm học 2016 – 2017. Ngày 5/9 tổ chức 

phần lễ và phần hội. 

- Tập huấn Cán bộ đoàn trường học. Công tác sinh hoạt lệ 

Chi đoàn, quản lý hồ sơ Đoàn. 

- Đăng kí Chương trình Rèn luyện đoàn viên thời  kì mới 

(văn bản mới), đăng kí danh hiệu Đoàn viên ưu tú (cơ sở để 

xem xét giới thiệu tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức về 

Đảng).  

- Thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”: thăm tặng 

quà Mẹ VNAH, chăm sóc nghĩa trang Liệt sĩ. 

10/2016 

Văn hóa học 

đường thân 

thiện, lành 

- Viết nội san, văn nghệ “Chắp cánh ước mơ”. 

- Kết nạp ĐV mới (15-10). 

- Hiến máu nhân đạo (50 đơn vị) 

- Bóng chuyền nam kỷ niệm Ngày truyền thống Hội LHTN 



mạnh. 

 

VN  20/10.  

- Sinh hoạt CLB “Tiền hôn nhân”. 

- Phát động “Phong trào Tiết học tốt”. 

11/2016 
Tri ân thầy 

cô. 

- Hội trại truyền thống 20 – 11, kỷ niệm 33 năm ngày thành 

lập trường. 

12/2016 

Ngày Hội 

Thanh niên 

khỏe 

- Giải điền kinh HS phổ thông năm 2017. Kiểm tra công 

nhận “Thanh niên khỏe” gắn với chương trình  “Rèn luyện 

đoàn viên trong thời kì mới”. 

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kí cam kết giữa nhà 

trường và PHHS về thực hiện nội qui, ATGT (nhất là 

trường hợp HS không đủ tuổi điều khiển xe gắn máy, xe 

máy điện không đăng ký)…  

1/2017 

Noi gương 

anh Trần 

Văn Ơn 

- Thực hiện chương trình SHDC “Khi tôi 18”. 

- Giải bóng đá nữ kỷ niệm “Ngày học sinh – sinh viên 

09/01”. 

- Công tác tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh cho HS 

khối 12. Tổ chức tham quan, hướng nghiệp tại các trường 

Cao đẳng, ĐH. 

- Bồi dưỡng, kết nạp Đoàn viên mới. 

2/2017 

Vững bước 

dưới cờ 

Đảng quang 

vinh. 

- Thực hiện chương trình SHDC “Khi tôi 18”. 

- Sinh hoạt CLB “Tiền hôn nhân”. 

- Xây dựng thực hiện cuộc thi “Đường đến vinh quang” 

dành cho HS các khối. 

3/2017 

Tháng Thanh 

niên và hành 

động của 

tuổi trẻ 

trường học 

- Tháng Thanh niên 2017. 

- Thực hiện chương trình SHDC “Khi tôi 18”. 

- Sinh hoạt CLB “Tiền hôn nhân”. 

- Hội thi “Viên phấn trẻ” năm 2017. 

- Bồi dưỡng, kết nạp Đoàn viên mới. 

4/2017 

Ngày hội 

thống nhất 

đất nước 

-Tổ chức Lễ Tri ân và Trưởng thành cho HS khối 12 

- Thực hiện chương trình SHDC “Khi tôi 18”. 

5/2017 

Học tập và 

làm theo lời 

Bác 

- Tổ chức cuộc thi “Kể chuyện Tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh”. 

- Tổng kết thực hiện “Phòng học xanh – sạch – đẹp”. 

6&7/2017 

Chiến dịch 

Thanh niên 

tình nguyện 

hè 

- Rèn luyện hạnh kiểm trong hè. 

- Xây dựng thực hiện “Chiến dịch thanh niên tình nguyện” 

năm 2017. 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp 

nghĩa”. 
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MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐOÀN 

NĂM HỌC 2016 – 2017 

 

* Công tác tổ chức: 

- Chi đoàn HS tổ chức Đại hội từ ngày 1/8/2016 đến hết ngày 19/8/2016, ngày 

21/8/2016 Đại hội chi đoàn giáo viên, ngày 28/8/2016 Đại hội đoàn trường. 

- Tập huấn công tác tổ chức Đại hội cho BCH các chi đoàn trực thuộc vào lúc 13h30, 

ngày 22/7/2016. Thành phần: BCH các chi đoàn trực thuộc. 

- Đại hội điểm vào 13h30, ngày 28/7/2016 (chi đoàn 12T1 và 12T2). 

- Trong tháng 9/2015, BCH chi đoàn các lớp thống kê lại danh sách đoàn viên (theo 

mẫu) nộp về văn phòng Đoàn trường. Hoàn thành đánh giá xếp loại ĐV trong tháng. 

- Hàng tháng, BCH chi đoàn tổ chức họp lệ chi đoàn và trích biên bản họp lệ gửi về 

văn phòng Đoàn trường. Thời gian họp và nộp biên bản chậm nhất vào ngày 10 hàng 

tháng. Đề nghị GVCN xem xét, có thể kết hợp với tiết SHCN đầu tiên trong tháng để 

tổ chức họp lệ chi đoàn. Nội dung sinh hoạt sẽ do BTV Đoàn trường phụ trách biên 

soạn và gửi về các chi đoàn. 

- Hàng tuần, đại diện BCH chi đoàn hoặc BCS lớp họp với BCH đoàn trường vào lúc 

8h30, thứ sáu hàng tuần, có điểm danh họp và tính vào điểm thi đua tuần của lớp. 

- Báo cáo sỉ số và nộp Sổ Ghi đầu hàng ngày. 

- BCH chi đoàn lớp tham mưu ý kiến của GVCN để lập danh sách Quy hoạch giới 

thiệu học lớp Bồi dưỡng kiến thức về Đảng ngay từ đầu năm học, nộp về BTV đoàn 

trường để báo cáo về Đảng ủy trường. Những trường hợp không giới thiệu theo dõi 

ngay từ đầu năm sẽ không được xét giới thiệu. 

 

* Một số hoạt động vận động: 

- Dự kiến vận động thực hiện hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm tặng quà Mẹ 

VNAH Lê Thị Tuyết, xã Vĩnh Quới. Mỗi tháng, BCH chi đoàn cử đại diện tham gia 

cùng Đoàn trường, đến thăm và tặng quà, mỗi phần quà do chi đoàn tự chuẩn bị, mỗi 

chi đoàn thực hiện ít nhất 01 lần trong năm học. 

- Vận động các lớp tiến hành trang trí lại phòng học theo quy định, lắp đặt đèn, quạt, 

các thiết bị cần thiết... 

- Vận động xây dựng vườn trường, vườn thuốc nam theo quy định, trồng bổ sung thêm 

cây xanh trong khu vực nhà trường. 

 

* Các khoản thu do Đoàn phụ trách: 

- Đoàn phí 2.000 đồng/đoàn viên/tháng (thu từ tháng 8/2016 đến tháng 9/2017) 

(28.000 đ/năm). 

- Mua báo Sóc Trăng: 2.500 đ/kỳ, mỗi tuần 3 kỳ, tổng số tuần học 35 tuần, tổng cộng: 

262.500 đ/năm (có thể thay đổi theo số lượng thực tế) 

- Đối với ĐV kết nạp mới: Sổ Đoàn+Huy hiệu+Thẻ đoàn: 15.000 đ; thực hiện CTTN 

mua dụng cụ vệ sinh: 10.000 đ. 

 

 


