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KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 

(20/11/1982 – 20/11/2018) 

 

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học  

2018 -2019, thiết thực chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982 – 20/11/2018), Ban thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch 

phát động thi đua và tổ chức các hoạt động chào mừng với những nội dung cụ 

thể sau: 

  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Nhằm tôn vinh ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018, tạo ra đợt sinh hoạt 

chính trị  quan trọng, nhằm  tuyên truyền sâu rộng trong ĐV-TN truyền thống 

tôn sư trọng đạo của dân tộc ta, định hướng cho ĐV-TN tình yêu quê hương đất 

nước, con người Việt Nam, đồng thời tạo cho học sinh một sân chơi bổ ích, hỗ 

trợ cho việc học tập, tu dưỡng rèn luyện sức khỏe, học tập của học sinh. 

 

2. Yêu cầu 

-Tất cả các chi đoàn tham gia đầy đủ đúng các nội dung theo kế hoạch đoàn 

trường đề ra. 

-GVCN cùng với BCH chi đoàn, BCS lớp có trách nhiệm tổ chức đều hành, 

-ĐVTN thực hiện tốt kế hoạch sinh hoạt 20/11. Có chất lượng đảm bảo an 

toàn hiệu quả. 

Yêu cầu các lớp phải phải dọn vệ sinh chỗ của lớp mình sau khi kết thúc 

hoạt động. 

 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong toàn trường 

a) Chi đoàn giáo viên 

- Nâng cao chất lượng các giờ dạy, tích cực đổi mới phương pháp để nâng 

cao hiệu quả dạy học. 

- Tổ chức Hội giảng chào mừng 20-11: Thời gian Từ tuần 11 đến hết tuần 

12. Chi đoàn giáo viên tổ chức cho các đoàn viên đăng ký và gửi bản 

đăng ký về cho BCH Đoàn Trường trong tuần 10 (từ 29/10 đến 03/11) 

- Chi đoàn giáo viên xem đây là một tiêu chí thi đua để đánh giá, xếp loại 

đoàn viên cuối năm và đề nghị khen thưởng các cấp. 

b) Các chi đoàn học sinh  



+  Tăng cường đăng kí giờ học tốt phấn đấu tuần học tốt trong các chi đoàn, 

phấn đấu đạt điểm 10 dâng tặng quý thầy cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt 

Nam 20/11.  

+ Các chi đoàn dọn vệ sinh trong và ngoài lớp học.  

+  Đoàn trường phát động tuần học tốt chào mừng ngày nhà giáo việt nam 

trong 2 tuần học thứ 11 và tuần học thứ 12. Lớp nào đạt tuần học tốt trong 

đợt phát động mỗi tuần lớp đạt sẽ được cộng gấp đôi ( lớp đạt tuần học tốt 

cộng 200 điểm). 

 

2. Phát động phong trào văn nghệ thể thao  

a) Tổ chức Giải Bóng chuyền Nam - Nữ :có kế hoạch và thệ lệ riêng. 

- Thời gian tổ chức cấp trường: Từ 14h00 Ngày 02/11/2018 

-Đăng ký tham gia: Mỗi chi đoàn 10 cầu thủ, nam riêng, nữ riêng. 

b) Tổ chức thành lập Đội văn nghệ xung kích của Đoàn trường 

-Thời gian: 7h30 ngày 05/11/2018(sáng thứ 2) 

-Số lượng  dự kiến của đội:20 đv thanh niên. 

c) Tổ chức giải Đẩy gậy Nam – Nữ :có kế hoạch và thể lệ riêng. 

-Thời gian: vòng loại ở tiết sinh hoạt lớp thứ 7 ngày 10/11/2018 

-Đăng ký tham gia: Mỗi chi đoàn 01 Nam, 01 Nữ. 

3. Tổ chức sinh hoạt chủ điểm 

3.1. Thời gian: Dự kiến từ lúc 7h30 ngày thứ Sáu  16/11/2018 

3.2. Nội dung sinh hoạt chủ điểm 

a) Tổ chức mít tinh chào mừng 20 – 11:  Từ 7h30 đến 8h00 

b) Tổ chức các trò chơi và chung kết các giải đấu:  Từ 8h00 đến 16h30 

STT  NỘI DUNG THỜI GIAN 

1 Thi nhảy dân vũ Từ 8h00 đến 9h30 

2 Thi bán kết, chung kết đẩy gậy:nam, nữ Từ 9h30 đến 10h00 

3 Trò chơi bịt mắt bắt vịt Từ 10h00 đến 11h00 

4 Thi chung kết bóng chuyền Nam, Nữ Từ 14h00 đến 15h00 

5 Trò chơi truyền tin Từ 14h30 đến 15h00 

6 Thi kéo co Từ 15h00 đến 16h30 

Thể lệ các trò chơi: Có kế hoạch và thể lệ riêng 

c) Tổng kết, trao giải thưởng:  Từ 16h30 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban chấp hành Đoàn trường 

- Ban Thường vụ Đoàn trường lập kế hoạch và hướng dẫn thực hiện các nội 

dung hoạt động cụ thể trong Tháng 11/2018. 

- Tổ chức giao ban hàng tuần để đôn đốc và triển khai có hiệu quả các hoạt 

động. Tổ chức phối hợp giữa chi đoàn, chi đoàn giáo viên v.v... để thực hiện 

các chương trình. 



- Tổng kết, đánh giá các hoạt động Tháng 11/2018 và kỷ niệm 36 năm ngày 

nhà giáo việt nam 20/11/1982-20/11/2018. 

 

2. Chi đoàn CBGV và các chi đoàn học sinh 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các hoạt động, khuyến khích chi đoàn 

tổ chức các hoạt động sáng tạo trong các lĩnh vực: tuyên truyền giáo dục,hỗ 

trợ học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật ... 

- Tổ chức tốt các hoạt động của chi đoàn; đồng thời tham gia tích cực, có 

hiệu quả các hoạt động do Đoàn trường tổ chức. Triển khai các nội dung 

hoạt động của Đoàn trường và chỉ đạo các đoàn viên thực hiện theo đúng các 

nội dung, kế hoạch đề ra. 

-Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động  tháng 11/ 2018 và kỷ niệm 36 

năm ngày nhà giáo việt nam. Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các chi 

đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch. 

3. Giáo viên chủ nhiệm lớp 

- GVCN: thường xuyên dôn dốc, nhắc nhở, bám sát lớp, trong tháng 11. 

- GVCN cùng với BCH chi đoàn, BCS lớp có trách nhiệm tổ chức đều 

hành, ĐVTN thực hiện tốt kế hoạch sinh hoạt 20/11. Có chất lượng 

đảm bảo an toàn hiệu quả. 

- Yêu cầu các lớp phải phải dọn vệ sinh chỗ của lớp mình sau khi kết 

thúc hoạt động. 

 

IV. DỰ TRÙ KINH PHÍ 

1. Kinh phí tổ chức Giải Bóng chuyền Nam, Nữ 

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN 

1 Tiền bồi dưỡng trọng tài 100.000 

2 Tiền bóng 360.000 

3 Tiền nước 100.000 

4 Chi giải thưởng 700.000 

5 Sơn, chổi kẽ sân 200.000 

 TỔNG CỘNG 1.460.000 

 

2. Kinh phí tổ chức ngày sinh hoạt chủ điểm 

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN 

1 Chuẩn bị cơ sở vật chất 200.000 

2 Hỗ trợ trang phục văn nghệ 0 

3 Mua đồ phục vụ các trò chơi 700.000 

4 Chi giải thưởng 1320000 

5 Hộ trợ ăn trưa cho ban tổ chức 800.000 

 TỔNG CỘNG 3020.000 

 

 



3. Kinh phí trao giải thưởng tổng kết đợt thi đua 

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN 

1 Lớp đạt Giải Nhất về học tập 200000 

2 Lớp đạt Giải Nhì về học tập 150000 

3 Lớp đạt Giải Ba về học tập 100000 

4 Lớp đạt Giải Nhất về phong trào 200000 

5 Lớp đạt Giải Nhì về phong trào 150000 

… Lớp đạt Giải  Ba về phong trào 100000 

 TỔNG CỘNG 900000 

 

Trên đây là Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động của tháng 11 và 

Ngày sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo việt nam 20/11/1982- 

20/11-2018 , đề nghị các bộ phận nghiêm túc triển khai thực hiện 

 

 
Nơi nhận:                           T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- Huyện đoàn (b/c)                                                                                        BÍ THƯ 

- Chi bộ (b/c)  

- BGH (b/c) 

- Các chi đoàn (t/h) 

- Lưu ( v/p)                                                                                           

 

  

NGUYỄN ĐÌNH HUẤN 


