
  
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:    KH-HV Quảng Phú, ngày 15 tháng 1 năm 2018 

KẾ HOẠCH  
TỔ CHỨC HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ III 

CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

(26/3/1931 – 26/3/2018) 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- Đây là hoạt động Hội trại truyền thống với hình thức tổ chức sôi nổi nhằm tạo sân chơi lành 

mạnh, bổ ích cho học sinh sau những ngày học căng thẳng, thầy – trò thân thiện, giáo dục ý thức sống 

tập thể, hoạt động nhóm và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. 

- Hoạt động Hội trại là dịp tuổi trẻ nhà trường chào mừng 87 năm ngày thành lập đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018)  

- Tất cả các giáo viên, cán bộ nhân viên trong toàn trường đều tham gia xây dựng Hội trại.  

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA : 

- Đối tượng: tất cả giáo viên cán bộ công nhân viên và học sinh trong toàn trường 

- Số lượng: Mỗi chi đoàn thành lập 1 tiểu trại, có bảng tên theo mẫu: Tên Trại_Lớp (chi đoàn) 

III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: 

- Thời gian: diễn ra trong 2 ngày và một đêm (ngày 16, 17 tháng 3 năm 2018) 

- Địa điểm tổ chức: tại sân trường (khu vực sân bóng đá).  

- Vị trí tiểu trại được bốc thăm vào ngày 14/3 

IV. BAN TỔ CHỨC:  

- Trưởng Ban: Thầy TRỊNH ĐỨC TIẾN – Hiệu trưởng nhà trường 

- Phó trưởng ban thường trực: NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG – Bí thư đoàn thanh niên 

- Phó trưởng ban: HOÀNG HÙNG CƯỜNG – P. Hiệu trưởng. 

- Phó trưởng ban: LÊ XUÂN DŨNG – Tổ trưởng.  

- Ủy viên: Các đồng chí trong BTV Đoàn trường. 

- Thư ký: Thầy LÊ VĂN LINH – Thư ký hội đồng nhà trường 

- Thành Viên: Tất cả giáo viên – cán bộ nhân viên trong nhà trường 

V. CHƯƠNG TRÌNH HỘI TRẠI: (phần phụ lục đính kèm) 

VI.  PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC: 

1. Trưởng ban: Thầy Trịnh Đức Tiến 

- Kịch bản lửa trại. 

- Âm thanh ánh sáng. 



- Văn nghệ lửa trại. 

2. Phó trưởng ban thường trực: Thầy Nguyễn Nhật Trường 

- Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động Hội trại. 

- Chịu trách nhiệm một phần lửa trại. 

- Nội quy, điều lệ hội trại. 

- ATGT, ANTT, phòng chống cháy nổ. 

- Dự trù kinh phí Hội trại. 

3. Phó trưởng ban: Thầy Hoàng Hùng Cường 

- Y tế, ATTP 

- Chịu trách nhiệm một phần lửa trại. 

- Các trò chơi dân gian. 

- Khánh tiết. 

- Mặt bằng, sa huỳnh trại. 

 4. Phó trưởng ban: Thầy Lê Xuân Dũng 

- Trò chơi lớn. 

- Chịu trách nhiệm một phần lửa trại. 

- Cổng và trại trung ương. 

5. Thư ký: Thầy Lê Văn Linh 

6. Tài chính:  

- Cô Lưu Thị Mỹ Linh 

- Cô Nguyễn Thị Cẩm Minh 

4. Kinh phí: (có bản dự trù kèm theo)  

5. Giải thưởng (trong bản dự trù kinh phí) 

6. Ban giám khảo: (Có danh sách kèm theo)  

Trên đây là kế hoạch Hội  trại 26.03. Trân trọng kính báo! 
  

 HIỆU TRƯỞNG 

(Đã kí) 

 TRỊNH ĐỨC TIẾN 

  

 

 

 


