HUYỆN ĐOÀN CAN LỘC
BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT CAN LỘC

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Can Lộc, ngày 1 tháng 03 năm 2021

Số: 31 - KH/ĐTN

KẾ HOẠCH
Tổ chức Ngày Hội thanh niên “Tự hào truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh” năm 2021 và Tuyên dương “Học sinh 3 tốt” trường THPT Can Lộc năm
học 2020 – 2021
Căn cứ Kế hoạch số 50 - KH/ĐTN ngày 25/12/2020 của Ban Thường vụ huyện
Đoàn về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và Công văn số 199 - CV/ĐTN “V/v tổ chức sinh hoạt đoàn
kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.
Thực hiện Chương trình và công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2020 –
2021 về việc đẩy mạnh các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2020) và hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021,
Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Can Lộc xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Hội thanh
niên với chủ đề “Tự hào 90 Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” năm 2021 và Tuyên
dương “Học sinh 3 tốt” trường THPT Can Lộc năm học 2020 – 2021 với những nội dung
cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm thiết thực kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 26.3.2021) và chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
- Tất cả đoàn viên thanh niên trường THPT Can Lộc
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian
- Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30 ngày 25/3/2021 (Thứ Năm)
2. Địa điểm
- Sân trường Trường THPT Can Lộc.
IV. NỘI DUNG - HÌNH THỨC
1. Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
2. Chung kết cuộc thi: Học sinh tài năng – Thanh lịch (Kế hoạch riêng)
3. Tuyên dương “Học sinh 3 tốt trường THPT Can Lộc” năm học 2020 – 2021
4. Các trò chơi vận động.
a. Xe cút kít ( Dành cho khối 12 )
Mỗi lớp thành lập một đội chơi gồm 4 đôi nam nữ. Mỗi đội chơi sẽ xếp thành một
hàng dọc. Khi có hiệu lệnh, bạn nữ cầm 2 chân bạn nam còn bạn nam dùng hai tay để di
chuyển về vạch đích lấy cờ đưa về. Trong 3 phút, đội nào dành được nhiều cờ về vạch xuất
phát nhất sẽ giành phần thắng. Lưu ý, khi cặp đôi trước hoàn thành nhiệm vụ về vạch xuất
phát rồi cặp đôi tiếp theo mới được xuất phát.
b. Đổ nước vào chai ( Dành cho khối 11 )
- Mỗi chi đoàn cử 04 học sinh ( 02 nam và 02 nữ )
- Yêu cầu: mỗi chi đoàn chuẩn bị một chậu nước nhỏ
- Luật chơi:
+ Chậu nước được đặt cách chai nước 10m.
+ Khi có lệnh của quản trò, người số 1 của các đội dùng thìa múc nước, chạy
tới chỗ để chai, đổ nước vào chai, sau đó chạy quay trở lại đội mình để đưa thìa cho người

số 2 ở vạch. Người số 2 làm như người số 1 và đưa thìa cho người số 3, v.v… trò chơi tiếp
tục cho đến khi có hiệu lệnh dừng lại.
+ Chi đoàn nào đỗ nước vào chai theo vạch đã kẻ sẵn trong thời gian ngắn
nhất sẽ giành chiến thắng.
- Đội nào giành chiến thắng sẽ nhận được quà từ Ban tổ chức
c. Nhảy bao bố ( Dành cho khối 10 )
- Mỗi chi đoàn cử 02 học sinh ( 01 nam và 01 nữ )
- Yêu cầu: mỗi lần chơi gồm 5 chi đoàn.
- Luật chơi:
+ Người đứng đầu bước vào trong bao bố hai tay giữ lấy miệng bao. Sau khi
nghe lệnh xuất phát người đứng đầu mỗi đội mới nhảy đến đích rồi lại quay trở lại mức xuất
phát đưa bao cho người thứ 2. Khi nào người thứ nhất nhảy về đến đích thì người thứ 2 tiếp
theo mới bắt đầu nhảy và khi người thứ 2 đội nào về đích trước đội đó thắng.
+ Người chơi nào nhảy trước hiệu lệnh xuất phát là phạm luật, người nhảy
chưa đến mức quy định mà quay lại cũng phạm luật. Nhảy chưa đến đích mà bỏ bao ra cũng
phạm luật và có thể bị loại khỏi cuộc chơi.
d. Trò chơi 3 người 4 chân ( Dành cho cả 03 khối )
- Mỗi chi đoàn cử 03 học sinh (2 nam + 1 nữ)
- Luật chơi:
+ 02 bạn Nam kẹp 02 tay bạn Nữ, chân của bạn nữ gác lên chân của hai bạn
nam
+ Mỗi lượt chơi gồm 05 chi đoàn, vạch xuất phát cách vạch đích 30m, trong
khi di chuyển nếu chân bạn nữ chạm đất hoặc chân bạn nữ rời khỏi chân của 01
trong 02 ( hoặc cả 02 ) bạn nam trong quá trình di chuyển thì chi đoàn đó bị loại khỏi
cuộc chơi.
+ Mỗi lượt chơi chọn ra 01 đội giành chiến thắng
+ Lượt chơi cuối sẽ gồm 6 đội chơi
- Đội nào giành chiến thắng sẽ nhận được quà từ Ban tổ chức
VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Đoàn trường
- Phụ trách công tác tổ chức, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ
cho buổi sinh hoạt.
- Lập kế hoạch trình duyệt Đảng ủy, Ban Giám hiệu và BCH Huyện đoàn.
- Lên kế hoạch chi tiết và xây dựng nội dung, kịch bản chương trình. Chỉ đạo quá
trình thực hiện.
2. Câu lạc bộ Kỷ năng và câu lạc bộ nhạc cụ.
- Xây dựng tiết mục nhảy và văn nghệ chào mừng.
3. Câu lạc bộ nhiếp ảnh
- Chịu trách nhiệm về Ban truyền thông của Đoàn trường
4. Câu lạc bộ kỹ năng
- Hỗ trợ phần trò chơi vận động.
5. Các Chi đoàn
- Phối hợp với GVCN bình xét gương học sinh 3 tốt gửi về cho Đoàn trường theo kế
hoạch. Nộp trực tiếp cho thầy Phạm Trọng Anh chậm nhất 15/03/2021.
- Nộp danh sách và đăng kí các nội dung trò chơi về cho BCH Đoàn trường, trục tiếp
là thầy Trần Văn Cát chậm nhất ngày 20/3/2021 (Thứ Ba)
Trên đây là kế hoạch tổ chức Ngày Hội thanh niên với chủ đề “Tự hào 90 năm
đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” năm 2021 của Ban chấp hành Đoàn trường THPT
Can Lộc. Kết quả tham gia tại những nội dung của Ngày hội sẽ là căn cứ quan trọng trong

đánh giá thi đua Tháng Thanh niên, đề nghị các Chi đoàn và các đồng chí được phân công
triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.
Ý KIẾN CỦA ĐẢNG ỦY, BGH
HIỆU TRƯỞNG

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
(Đã ký)

(Đã ký)

Đinh Sỹ Cổn
Nơi nhận:
- BTV Huyện đoàn (để báo cáo)
- Đảng ủy, Ban Giám hiệu (để báo cáo)
- GVCN (để phối hợp)
- Các UVBCH, Chi đoàn (để thực hiện)
- Lưu hồ sơ

Phạm Trọng Anh

