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Thời 
điểm 

NỘI DUNG THỰC HIỆN GHI CHÚ 

 Ngày 14.3 (Thứ 4)   
14h00 - Họp ban tổ chức hội trại - Ban tổ chức  

- Các lớp Hoàn thành nộp vật liệu dựng cổng trại TW và đêm lửa trại. - Thầy Bích + Thầy Dũng + Các tiểu trại  
NGÀY 15.3 (thứ 5) 

8h00 1. Hoàn thành các hạng mục: 
- Hệ thống điện nguồn cung cấp các trại. 
2. Chi đoàn Cơ quan (những thành viên không có tiết) bắt đầu dựng trại 
TW, cổng trại TW, sân khấu lửa trại, trang trí khuôn viên, chuẩn bị phòng 
họp (nhà đa năng). 
- Niêm yết các thông tin liên quan hội trại. 

- Tiểu ban Điện – nước – Ánh sáng (Thầy Nam) 
 
- Chi đoàn cơ quan + tiểu ban lửa trại 
 
 
- Tiểu ban an ninh – thi đua (Cô Tuyết Dung) 

 

9h20’ GVCN bốc thăm vị trí dựng trại (Tại VP Đoàn). - Ban tổ chức (Thầy Trường) + GVCN  
11h5’ GVCN công bố vị trí dựng trại cho lớp, phổ biến Nội quy Hội trại 26.3.   
13h30’ - Mở cổng trường, các chi đoàn tập kết vật liệu và bắt đầu dựng trại. Chú 

trọng: cổng trại, khu trại chính, khu trại phụ (khu vực bếp, khu nước thải, 
khu rác thải), hệ thống ánh sáng, hệ thống phòng cháy chữa cháy. 
- Bắt đầu triển khai trò chơi “Phản ứng nhanh” (diễn ra cho đến khi kết 
thúc hội trại). 

- Bảo vệ + các tiểu trại 
 
 
 
- Ban tổ chức 

 

16h00 - Triển khai trò chơi “Cắm trại nhanh” (sân bóng đá mini). 
- BTC đóng nguồn điện cung cấp cho các trại; bật hệ thống chiếu sáng 
toàn trường. 
- Các trại dọn vệ sinh, tập hợp rút kinh nghiệm và sinh hoạt nội bộ (văn 
nghệ), chuẩn bị đón Tiểu ban chấm trại. 

- Tiểu ban trò chơi 
- Tiểu ban Điện – ánh sáng 

 

16h30 - Chấm trại lần thứ nhất: chú trọng cổng trại, khu trại chính, khu trại 
phụ (khu vực bếp, khu nước thải, khu rác thải), hệ thống ánh sáng, hệ 
thống phòng cháy chữa cháy. 
- Họp các trại sinh tham gia phần hóa trang trong kịch bản lửa trại. 

- Ban giám khảo  
 
 
- Tiểu ban lửa trại + Cô Tuyết Dung 

 

18h30 - GVCN giải tán tất cả trại viên, bàn giao toàn bộ trại cho BTC. 
- Lắp đặt hệ thống chiếu sáng. 

  

NGÀY 16.3 (Thứ 6)   



7h00 - BTC KHAI MẠC HỘI TRẠI (trước trại TW). 
- GVCN nộp DS học sinh tham gia các hoạt động về ban tổ chức. 
- GVCN phát thẻ trại viên. 
- Bắt đầu trực cổng trại. 
- Tiếp tục hoàn thiện trại, tập kết các vật dụng phục vụ sinh hoạt trại. 
- Khai mạc “gian hàng thanh niên” 

- Ban tổ chức (Thầy Tiến) 
- GVCN 
 
- Bảo vệ + Tiểu ban an ninh – thi đua 
- Các tiểu trại 
 
- Phó ban tổ chức (Thầy Cường) 

 

7h30 - Triển khai trò chơi “Kéo co” (sân bóng đá mini). - Tiểu ban trò chơi  
8h30 - Triển khai trò chơi “Nhảy bao bố nam” (sân bóng đá mini). - Tiểu ban trò chơi  
9h30 - Triển khai trò chơi “Nhảy bao bố nữ” (sân bóng đá mini). - Tiểu ban trò chơi  
10h30 - HOÀN TẤT DỰNG – TRANG TRÍ TRẠI, vệ sinh, sinh hoạt nội bộ 

(văn nghệ) chuẩn bị đón Tiểu ban chấm trại. 
- Tiểu ban VSATTP bắt đầu kiểm tra đột xuất các trại (quá trình diễn ra 
trong suốt hội trại). 

- Các tiểu trại 
 
- Tiểu ban AN-ATVSTP 

 

10h30 - Chấm trại lần thứ 2. - Ban giám khảo  
11h30 - Ăn cơm trưa – Nghỉ trưa.   
13h30 - BTC cấp phát thẻ học sinh bổ sung (cho những học sinh bị mất). Lưu ý: 

Tất cả trại viên đều phải đeo thẻ học sinh khi tham gia hội trại. 
- Họp lần cuối để phổ biến những yêu cầu của trò chơi lớn: 
 + Thành phần: Tiểu ban trò chơi lớn, GV phụ trách các trại. 
 + Đại diện các trại (02 thành viên). 

- Ban tổ chức 
 
 
- Tiểu ban trò chơi 

 

14h00 - Triển khai trò chơi “Kiến tha mồi về tổ” (trước trại TW). 
- Tiểu ban trò chơi họp rút kinh nghiệm. 

- Tiểu ban trò chơi  

15h00 - Triển khai trò chơi “Đi cà kheo nam, nữ” (sân bóng đá mini). 
- Tiểu ban trò chơi họp rút kinh nghiệm. 

- Tiểu ban trò chơi  

15h30 - CHUẨN BỊ ĐÊM LỬA TRẠI - Tiểu ban lửa trại  
15h45 - Họp lần cuối để phổ biến những yêu cầu của chương trình lửa trại: 

 + Thành phần: Tiểu ban lửa trại, GV phụ trách các trại. 
 + Đại diện các trại (02 thành viên). 

- Trưởng ban tiểu ban lửa trại + GV phụ trách các 
trại + 02 HS/lớp 

 

16h15 - Các trại vệ sinh, sinh hoạt nội bộ (nội dung tự chọn) chuẩn bị đón BTC 
và đoàn đại biểu (về dự đêm lửa trại) đến thăm trại. 
- BTC cùng Đoàn đại biểu về dự đêm lửa trại thăm tất cả các trại. 

- Các tiểu trại 
 
 

 

17h15 - Tất cả các trại đồng loạt tổ chức cho các trại viên ăn cơm sớm để chuẩn 
bị đêm lửa trại. 
- Các trại phân công trại viên chuẩn bị bữa ăn khuya sau khi kết thúc các 
hoạt động. 
- BTC hoàn thành mọi nhiệm vụ chuẩn bị khai mạc trại (đêm lửa trại). 

  

19h00 - LỬA TRẠI TRUYỀN THỐNG. - Ban tổ chức + Tiểu ban lửa trại  



- Văn nghệ. - Cô Nguyễn Thị Tuyết Dung 
22h30 - Sinh hoạt nội bộ: 

 + Kết nạp đoàn viên mới. 
 + “Hái hoa dân chủ”. 
- Ăn khuya. 
- Tiểu ban an ninh, phòng chống cháy nổ kiểm tra các trại. 

- GV phụ trách các trại + bí thư các chi đoàn 
 
 
 
- Tiểu ban an ninh 

 

23h00 - Tất cả các trại nghỉ. 
- Tiểu ban an ninh, phòng chống cháy nổ trực quản lý hội trại và kiểm tra 
đột xuất toàn khu vực trường. 

 
- Tiểu ban an ninh 

 

4h30 - Đánh thức. 
- Trại viên chuẩn bị tham gia “Trò chơi lớn”. 

- GV phụ trách các trại 
- Tiểu ban trò chơi 

 

NGÀY 17.3 (Thứ 7)   
5h00 - Triển khai “Trò chơi lớn. - Tiểu ban trò chơi  
8h30 - Tập kết trước trại TW – Kết thúc “Trò chơi lớn”. 

- Họp rút kinh nghiệm. 
- Tiểu ban trò chơi  

8h30 - Mit-tinh ôn lại truyền thống Đoàn (Đoàn TN) – Trước trại TW. - Phó ban thường trực (Bí thu ĐTN)  
10h00 - Triển khai trò chơi “Đua xe đạp chậm nữ” (sân bóng đá mini). 

- Chấm “Thi nấu ăn”. 
- Họp rút kinh nghiệm. 

- Tiểu ban trò chơi 
- Ban giám khảo 

 

10h30 - Chấm trại lần thứ 3. - Ban giám khảo  
11h30 - Ăn trưa – Nghỉ trưa.   
14h00 - Triển khai trò chơi “Đua xe đạp chậm nam” (sân bóng đá mini). 

- Tổ chức bốc thăm trúng thưởng dành cho toàn thể trại viên. 
- Họp rút kinh nghiệm. 

- Tiểu ban trò chơi 
- Phó ban thường trực + Ban giám khảo 
- Các tiểu ban 

 

15h00 - Chấm trại lần cuối cùng. 
- Thư ký tổng hợp kết quả thi đua. 

- Ban giám khảo 
- Thầy Lê Văn Linh 

 

15h30 BẾ MẠC TRẠI. 
- Dỡ trại. 
- Vệ sinh khuôn viên. 
- GVCN điều hành tổng kết hội trại. 

- Ban tổ chức 
- Các tiểu trại 

 

17h00 KẾT THÚC HỘI TRẠI 26.3.   

 TM. BAN TỔ CHỨC 
 TRƯỞNG BAN 
 
 
 
 
   


