
 

      SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY   

         

        Số:23 /KH-THPTBTM 

  

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

  

            Bắc Trà My, ngày 08  tháng  09 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

năm học 2021 – 2022 
 

Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam. 

Trường THPT Bắc Trà My xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động giáo dục 

hoạt động ngoài giờ lên lớp  năm học 2021 – 2022 như sau: 

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.Mục đích 

- Hoạt động GDNGLL là bộ phận của quá trình giáo dục ở nhà trường trung 

học phổ thông. Đó là những hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài giờ học các môn 

văn hóa ở trên lớp. HĐGDNGLL là sự tiếp nối, bổ sung, hỗ trợ hoạt động dạy học 

trên lớp; là con đường gắn lí thuyết với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận 

thức và hành động, góp phần hình thành tình cảm, niềm tin đúng đắn ở học sinh. 

HĐGDNGLL ở nhà trường THPT nhằm giúp học sinh: 

+ Nâng cao hiểu biết về giá trị truyền thống của dân tộc, biết tiếp thu những 

giá trị tốt đẹp của nhân loại; bổ sung, củng cố, mở rộng kiến thức được học trên lớp; 

có trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội; định hướng nghề nghiệp 

cho bản thân. 

+ Củng cố vững chắc các kĩ năng cơ bản được rèn luyện từ lớp, trên cơ sở đó 

tiếp tục hình thành và phát triển các năng lực chủ yếu như: năng lực tự hoàn thiện, 

năng lực thích ứng, năng lực giao tiếp, năng lực hoạt động chính trị - xã hội, năng 

lực tổ chức quản lý, năng lực hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. 

+ Có thái độ đúng đắn trước những vấn đề của cuộc sống, biết phân biệt, đánh 

giá để tự điều chỉnh và hoàn thiện bản thân mình và người khác; hướng tới mục tiêu: 

chân, thiện, mỹ. 

         2.Yêu cầu  

- Tổ chức HĐGDNGLL phải phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng, khả năng của 

học sinh;  phát huy tính chủ động, sáng tạo và tham gia tích cực của học sinh; đảm 

bảo tính thực tiễn, đa dạng hoá các hình thức tổ chức, hoạt động dựa trên cách tiếp 

cận kỹ năng sống. 



 

- Bám sát mục tiêu giáo dục THPT, đặc biệt là phải rèn luyện cho học tác 

phong làm việc theo nhóm và những kỹ năng của người lao động thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phù hợp với lứa tuổi học sinh. 

- Tổ chức HĐGDNGLL phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện của nhà trường, 

của địa phương; thu hút mọi lực lượng giáo dục trong nhà trường tham gia tổ chức 

hoạt động cho học sinh. 

- Tổ chức HĐNGLL phải góp phần tích cực trong công tác xây dựng môi 

trường  “ xanh – sạch –đẹp – an toàn” và “ Xây dựng trường học hạnh phúc” 

II. Nội dung chủ đề hoạt động ngoài giờ lên lớp và phân phối chương 

trình 

1. Nội dung các chủ đề: 

- Chủ đề tháng 9: Thanh niên học tập rèn luyện vì sự nghiệp CNH -HĐH ĐN 

- Chủ để tháng 10: Thanh niên với tình bạn tình yêu và gia đình. 

- Chủ đề tháng 11: Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo. 

- Chủ đề tháng 12: Thanh niên với sự nghiệp  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Chủ đề tháng 01: Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

- Chủ đề tháng 02: Thanh niên với lý tưởng cách mạng. 

- Chủ đề tháng 03: Thanh niên với vấn đề lập nghiệp. 

-  Chủ đề tháng 04: Thanh niên với hòa bình , hữu nghị và hợp tác. 

- Chủ đề tháng 05: Thanh niên với Bác Hồ. 

  ( nội dung cụ thể theo khối lớp kèm theo phụ lục) 

2. Nội dung lồng ghép vào các bộ môn khác như: 

- Lồng ghép sang môn GDCD: 

+ Khối lớp 10: Một số nội dung của HĐGDNGLL chủ đề về Đạo đức được 

chuyển sang tích hợp giảng dạy ở môn Giáo dục công dân lớp 10. 

+ Khối lớp 11: Một số nội dung của HĐGDNGLL chủ đề về Kinh tế và chính 

trị – xã hội được chuyển sang tích hợp giảng dạy ở môn Giáo dục công dân lớp 11. 

+ Khối lớp 12: Một số nội dung của HĐGDNGLL chủ đề về Pháp luật được 

chuyển sang tích hợp giảng dạy ở môn Giáo dục công dân lớp 12. 

- Đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của Liên Hợp quốc vào 

HĐGDNGLL ở lớp 10 và tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào "Xây dựng 

trường học hạnh phúc” do Bộ GDĐT phát động.  

3. Phân phối chương trình:  

- Chia làm 27 tiết/ năm học, mỗi chủ đề hoạt động được thực hiện trong 1 

tháng (3 tiết), trừ chủ đề hoạt động hè thực hiện trong 3 tháng (6,7 và 8). 

III. Đánh giá kết quả thực hiện HĐGDNGLL . 

- Đánh giá kết quả hoạt động của học sinh được thực hiện bằng cách xếp loại 

theo các loại: Tốt, Khá, Trung bình, Yếu.  



 

- Trong quá trình đánh giá kết quả hoạt động của học sinh, cần kết hợp các hình 

thức đánh giá: 

+ Học sinh tự đánh giá; 

+ Tập thể học sinh (nhóm, tổ, lớp) đánh giá; 

+ Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các giáo viên khác đánh giá.   

- Kết quả đánh giá HĐGDNGLL là một trong những căn cứ để xếp loại hạnh 

kiểm của học sinh. 

IV.Phương pháp tổ chức và thiết bị, phương tiện HĐGDNGLL 

1. Phương pháp tổ chức 

- HĐGDNGLL là hoạt động trong kế hoạch giáo dục của nhà trường, Toàn thể 

giáo viên, các tổ chức, đoàn thể và học sinh có trách nhiệm tham gia HĐGDNGLL 

theo kế hoạch của trường. Giáo viên chủ nhiệm lớp trực tiếp phụ trách HĐGDNGLL 

của lớp. Kết quả HĐGDNGLL là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của các 

tập thể và cá nhân trong mỗi năm học. 

- Tổ chức thực hiện theo khối, tổ chức vào thứ 2 hàng tuần theo kế hoạch, mỗi 

chủ đề của mỗi khối phân công từ 3-5 giáo viên chịu trách nhiệm tổ chức.  

- Trong quá trình thực hiện HĐGDNGLL, giáo viên là người hướng dẫn, xây 

dựng kịch bản (giáo án), cố vấn cho học sinh chủ động tổ chức và điều hành hoạt 

động của tập thể, tạo điều kiện để phát huy vai trò tự chủ của học sinh trong hoạt 

động. Học sinh sẽ là người thực thi kịch bản (giáo án của giáo viên). 

- Giáo án ( kịch bản ) của cả nhóm được coi là giáo án của mỗi cá nhân. Giáo 

viên đầu tiên trong bảng phân công thực hiện là nhóm trưởng, các thành viên còn lại 

là thành viên của nhóm. 

2. Các bước thực hiện: 

+ Bước 1: Các giáo viên được phân công thực hiện chủ đề soạn kịch bản (giáo 

án) theo chủ đề được phân công. 

+ Bước 2: Trình giáo án lên Trưởng ban hoạt động ngoài giờ lên lớp phê duyệt 

giáo án (kịch bản) trước 2 ngày trước khi tổ chức. Dự trù kinh phí thực hiện trình 

Hiệu trưởng phê duyệt (nếu có). 

+ Bước 3: Họp tập thể các lớp, phân công nhiệm vụ, hướng dẫn học sinh thực 

hiện giáo án. 

+ Bước 4: Tổ chức thực hiện, nhận xét đánh giá các tập thể và cá nhân tham 

gia, rút kinh nghiệm, tuyên dương khen thưởng (nếu có ). 

2.Phương tiện thực hiện 

- Tận dụng các trang thiết bị được cung cấp như máy móc, nhạc cụ, băng hình, 

tranh ảnh, giấy khổ lớn …; tích cực làm đồ dùng dạy học đơn giản như các biểu 

bảng, sơ đồ, tranh ảnh, phiếu học tập… Các thiết bị, phương tiện là điều kiện để thực 

hiện đổi mới phương pháp tổ chức HĐGDNGLL, làm tăng tính hấp dẫn, gây hứng 

thú hoạt động cho học sinh. 



 

 V. Tổ chức thực hiện 

1. BGH và  trưởng ban HĐNGLL 

- Phê duyệt giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp. 

 - Theo dõi, đôn đốc quá trình tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp của giáo 

viên theo kế hoạch đã đề ra. 

- Phê duyệt kinh phí tổ chức thực hiện (nếu có). 

2. Ban chấp hành đoàn trường 

- Phối hợp với GVCN lớp triển khai thực hiện tiết HĐNGLL theo kế hoạch, 

chủ đề của tháng. 

- Chuẩn bị âm thanh và các vật dụng khác cho buổi hoạt động theo yêu cầu 

của giáo viên phụ trách. 

3. Đối với GVCN 

- Xây dựng kịch bản (giáo án) trình Trưởng ban HĐNGLL phê duyệt và tổ 

chức thực hiện theo giáo án đã được phê duyệt. 

- Hướng dẫn học sinh tổ chức thực hiện theo kịch bản đã được thiết kế, nhận 

xét đánh giá tiết HĐNGLL và các học sinh tham gia để xếp loại hạnh kiểm học sinh 

theo quy định.  

- Quản lý lớp của mình chủ nhiệm  và khuyến khích các em học sinh tích cực 

tham gia các hoạt động. 

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2021 – 

2022 đề nghị các bộ phận căn cứ kế hoạch tổ chức thực hiện, trong quá trình thực 

hiện có vấn đề chưa rõ cần trao đổi trực tiếp với trưởng ban HĐNGLL hoặc Hiệu 

trưởng để hướng dẫn thêm. Kế hoạch chỉ thực hiện khi nhà trường tổ chức tốt việc 

phòng ngừa và kiểm soát được tình hình dịch Covid-19. 

 

Nơi nhận:                                                              P. HIỆU TRƯỞNG  
-P.CTHSSV ( để biết) 

-Ban HĐNGLL (biết để &thực hiện)     

- Lưu VT, [H12-1.8-02] 

         

 

Phạm Ngọc Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

 

BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ  

TỔ CHỨC HĐGDNGLL VÀ HĐGDHN  

NĂM HỌC 2021 – 2022 

 

TT DANH MỤC Số 

lượng 

Tiền/ 

Đơn vị 

Thành tiền Ghi chú 

1 

Mua bút bi làm phần 

thưởng cho HS trả 

lời đúng 

20 cây/ 

27 buổi 
3.500đ/cây 1.890.000đ 

70.000/1 

buổi 

2 
Hỗ trợ làm đồ dùng 

dạy học 

2 đồ 

dùng/27 

buổi 

80.000đ 4.320.000đ 160.000/1 b 

 Tổng cộng   6.210.000đ 230.000 đ 

 

  Bằng chữ: (Sáu triệu, hai trăm mười ngàn đồng chẵn.) 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

      SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY   

        
                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 

Tháng Chủ đề  
Khối 

lớp 
Gợi ý nội dung hoạt động 

Thời gian 

thực hiện 

Nhóm giáo viên 

phụ trách 

9 

Thanh 

niên 

học tập, 

rèn 

luyện vì 

sự 

nghiệp 

CNH, 

HĐH 

đất 

nước. 

10 

-Hoạt động 1: Vị trí, vai trò của người thanh niên học 

sinh THPT trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. 

-Hoạt động 2: Trao đổi phương pháp học tập tích cực ở 

trường THPT. Thi tìm hiểu những vấn đề cơ bản của 

Luật Giáo dục. 

13/9/2021 

Nguyễn Lương Thành  

Lê Thị Dung 

Trần Việt Thúy  

Vũ Thị Ly  

Võ Ngọc Anh 

11 

-Hoạt động 1: Thảo luận chuyên đề “Bạn hiểu gì về 

CNH, HĐH đất nước?”. 

-Hoạt động 2: Thi hùng biện về “Trách nhiệm của thanh 

niên học sinh trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”. 

20/9/2021 

Phạm Thị Hoài Linh  

Đào Thị Liên 

Trần Thị Duyên 

Nguyễn Thị Huyền Thi 

Đặng Duy Luận 

12 

-Hoạt động 1: Thảo luận về kế hoạch học tập và rèn 

luyện của năm học cuối cùng ở trường phổ thông. 

-Hoạt động 2: Diễn đàn “Vai trò của thanh niên trong sự 

nghiệp CNH, HĐH đất nước. 

27/9/2021 

Nguyễn Thị Bé  

Hồ Văn Giáo  

Hoàng Ngọc Thiên Ân 

Lê Thị Mai Nhị 

10 

Thanh 

niên với 

tình 

bạn, 

tình yêu 

và gia 

đình. 

10 

-Hoạt động 1: Thi hỏi – đáp về tình bạn, tình yêu và gia 

đình. 

-Hoạt động 2: Hội thi “Những người bạn gái đáng mến”.  

Thi xử lí tình huống trong giao tiếp, ứng xử. 

11/10/2021 

Nguyễn Tấn Đỉnh 

Nguyễn Thị Hằng 

Hồ Xuân Nương  

Kiều Kim Dưỡng 

Võ Thị Cẩm Ly 

11 

-Hoạt động 1: Diễn đàn thanh niên “Vẽ đẹp trong tình 

bạn và tình yêu”. 

-Hoạt động 2: Thi văn nghệ “Hát về tuổi 17”. Hoạt động 

tư vấn tâm lý lứa tuổi. 

18/10/2021 

Trần Thị Thanh Huyền 

Nguyễn Thị Yến Linh 

Đỗ Hữu Trung  

Phan Văn Duy 



 

12 

-Hoạt động 1: Tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình 

-Hoạt động 2: Tiểu phẩm về tình bạn và tình yêu. 

25/10/2021 

Đinh Thị Xuyên  

Huỳnh Ngọc Công  

Lê Văn Viện 

Trần Thị Nga 

Trần Thị Hoa 

11 

Thanh 

niên với 

truyền 

thống 

hiếu 

học và 

tôn sư 

trọng 

đạo. 

10 

-Hoạt động 1: Giao lưu với những học sinh tiêu biểu của 

trường. 

-Hoạt động 2: Những dòng cảm xúc về thầy, cô giáo. Kỉ 

niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 

8/11/2021 

Nguyễn Lương Thành  

Lê Thị Dung 

Trần Việt Thúy  

Vũ Thị Ly  

Võ Ngọc Anh 

11 

-Hoạt động 1: Giao lưu với các thầy, cô giáo giảng dạy ở 

lớp mình. 

-Hoạt động 2: Thảo luận về việc phát huy truyền thống 

hiếu học và tôn sư trọng đạo. Kỉ niệm ngày Nhà Giáo 

Việt Nam. 

15/11/2021 

Phạm Thị Hoài Linh  

Đào Thị Liên 

Trần Thị Duyên 

Nguyễn Thị Huyền Thi 

Đặng Duy Luận 

12 

-Hoạt động 1: Thi sáng tác về thầy, cô giáo và mái 

trường. 

-Hoạt động 2: Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. 
22/11/2021 

Nguyễn Thị Bé  

Hồ Văn Giáo  

Hoàng Ngọc Thiên Ân 

Lê Thị Mai Nhị 

12 

Thanh 

niên với 

sự 

nghiệp 

xây 

dựng và 

bảo vệ 

tổ quốc. 

10 

-Hoạt động 1: Thảo luận về trách nhiệm của thanh niên 

học sinh trong việc góp phần xây dựng đất nước. Thanh 

niên và nhiệm vụ phòng chống tệ nạn xã hội. 

-Hoạt động 2: Kỉ niệm Ngày Quốc phòng toàn dân 22 – 

12. Báo cáo thu họach về tìm hiểu hoạt động bảo vệ môi 

trường ở địa phương. 

13/12/2021 

Nguyễn Tấn Đỉnh 

Nguyễn Thị Hằng 

Hồ Xuân Nương  

Kiều Kim Dưỡng 

Võ Thị Cẩm Ly 

11 

-Hoạt động 1: Diễn đàn thanh niên “Vai trò của thanh 

niên học sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ 

quốc”. 

-Hoạt động 2: Tìm hiểu các hoạt động xây dựng địa 

phương. Tổ chức kỉ niệm ngày quốc phòng toàn dân. 

20/12/2021 

Trần Thị Thanh Huyền 

Nguyễn Thị Yến Linh 

Đỗ Hữu Trung  

Phan Văn Duy 

12 -Hoạt động 1: Thi hùng biện “Thanh niên với đất nước 27/12/2021 Đinh Thị Xuyên  



 

đầu thế kỉ XXI”.Thảo luận “Nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và 

hành động của thanh niên chúng ta” 

-Hoạt động 2: Tổ chức kỉ niệm ngày thành lập Quân đội 

nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân 22-12. Thi 

tìm hiểu Luật Nghĩa vụ quân sự. 

 

Huỳnh Ngọc Công  

Lê Văn Viện 

Trần Thị Nga 

Trần Thị Hoa 

1 

Thanh 

niên với 

việc giữ 

gìn bản 

sắc văn 

hoá dân 

tộc 

10 

-Hoạt động 1: Tìm hiểu di sản văn hóa. Hội thi thời 

trang. 

-Hoạt động 2: Tìm hiểu truyền thống văn hóa của địa 

phương. Nét đẹp văn hóa tuổi thanh niên. 

10/01/2022 

Nguyễn Lương Thành  

Lê Thị Dung 

Trần Việt Thúy  

Vũ Thị Ly  

Võ Ngọc Anh 

11 

-Hoạt động 1: Tìm hiểu các chính sách văn hóa của Nhà 

nước. 

-Hoạt động 2: Đóng kịch dựa trên các tình huống giả 

định.Diễn đàn thanh niên “Tuổi trẻ với việc giữ gìn và 

phát huy bàn sắc văn hóa dân tộc”. 

17/01/2022 

Phạm Thị Hoài Linh  

Đào Thị Liên 

Trần Thị Duyên 

Nguyễn Thị Huyền Thi 

Đặng Duy Luận 

12 

-Hoạt động 1: Thảo luận chủ đề “Giữ gìn bản sắc văn 

hóa dân tộc”. 

-Hoạt động 2: Thi “Trình diễn trang phục các dân tộc 

trên đất nước Việt Nam”. 

24/01/2022 

Nguyễn Thị Bé  

Hồ Văn Giáo  

Hoàng Ngọc Thiên Ân 

Lê Thị Mai Nhị 

2 

Thanh 

niên với 

lý 

tưởng 

cách 

mạng 

10 

-Hoạt động 1: Nghe thông báo về tình hình phát triển 

kinh tế – xã hội của địa phương, đất nước. 

-Hoạt động 2: Tọa đàm “Thanh niên với lý tưởng cách 

mạng”. Hát những bài hát về Đảng, về Đoàn. 

14/02/2022 

Nguyễn Tấn Đỉnh 

Nguyễn Thị Hằng 

Hồ Xuân Nương  

Kiều Kim Dưỡng 

Võ Thị Cẩm Ly 

11 

-Hoạt động 1: Thảo luận chuyên đề “Lý tưởng và ước 

mơ của thanh niên”. 

-Hoạt động 2: Thi hùng biện “Lý tưởng của thanh niên 

ngày nay”. Biểu diễn văn nghệ: Mừng Đảng, mừng xuân. 

21/02/2022 

Trần Thị Thanh Huyền 

Nguyễn Thị Yến Linh 

Đỗ Hữu Trung  

Phan Văn Duy 

12 
-Hoạt động 1: Giao lưu với các đảng viên của trường. 

- Hoạt động 2: Tọa đàm “Lí tưởng của thanh niên trong 
28/02/2022 

Đinh Thị Xuyên  

Huỳnh Ngọc Công  



 

thời đại mới. Lê Văn Viện 

Trần Thị Nga 

Trần Thị Hoa 

3 

Thanh 

niên với 

vấn đề 

lập 

nghiệp 

10 

-Hoạt động 1: Bạn nghĩ gì về vấn đề lập nghiệp. 

-Hoạt động 2: Tìm hiểu về các ngành nghề. 

7/3/2022 

Nguyễn Lương Thành  

Lê Thị Dung 

Trần Việt Thúy  

Vũ Thị Ly  

Võ Ngọc Anh 

11 

-Hoạt động 1: Thảo luận chuyên đề “Tương lai là ở bạn”. 

-Hoạt động 2: Thi hùng biện “Thanh niên với vấn đề lập 

nghiệp”. Hoạt động tư vấn nghề nghiệp. 14/3/2022 

Phạm Thị Hoài Linh  

Đào Thị Liên 

Trần Thị Duyên 

Nguyễn Thị Huyền Thi 

Đặng Duy Luận 

12 

-Hoạt động 1: Thảo luận chuyên đề lựa họn nghề 

nghiệp.  Tọa đàm về vấn đề lựa chọn nghề. 

- Hoạt động 2: Nghe nói chuyện về lựa chọn ngành nghề. 

Tìm hiểu bộ luật lao động của Viêt Nam. 

21/03/2022 

Nguyễn Thị Bé  

Hồ Văn Giáo  

Hoàng Ngọc Thiên Ân 

Lê Thị Mai Nhị 

4 

Thanh 

niên với 

hoà 

bình, 

hữu 

nghị và 

hợp tác 

10 

-Hoạt động 1: Hoạt động “Giải ô chữ hòa bình”. Tìm 

hiểu ý nghĩa của vấn đề hòa bình, hữu nghị và hợp tác. 

-Hoạt động 2: Những thông tin thời sự. Tọa đàm “Hãy 

hợp tác cùng nhau”. 

11/04/2022 

Nguyễn Tấn Đỉnh 

Nguyễn Thị Hằng 

Hồ Xuân Nương  

Kiều Kim Dưỡng 

Võ Thị Cẩm Ly 

11 

-Hoạt động 1: Thảo luận chuyên đề “Thanh niên góp 

phần bảo vệ hòa bình” 

- Hoạt động 2: Tiểu phẩm về tình hữu nghị giữa các dân 

tộc. Tìm hiểu về Liên Hiệp Quốc. 

18/04/2022 

Trần Thị Thanh Huyền 

Nguyễn Thị Yến Linh 

Đỗ Hữu Trung  

Phan Văn Duy 

12 

-Hoạt động 1: Diễn đàn thanh niên “Vì một thế giới hòa 

bình, ổn định và hợp tác”. Văn nghệ ca ngợi tình đoàn 

kết hữu nghị giữa các dân tộc. 

-Hoạt động 2: Tìm hiểu một và hoạt động của Việt Nam 

trong khối ASEAN. 

25/04/2022 

Đinh Thị Xuyên  

Huỳnh Ngọc Công  

Lê Văn Viện 

Trần Thị Nga 

Trần Thị Hoa 



 

5 

Thanh 

niên với 

Bác Hồ 

10 

-Hoạt động 1: Công lao của Bác Hồ với dân tộc. 

-Hoạt động 2: Văn nghệ: “Những bài ca dâng Bác” Lời 

Bác dạy thanh niên. 02/05/2022 

Nguyễn Lương Thành  

Lê Thị Dung 

Trần Việt Thúy  

Vũ Thị Ly  

Võ Ngọc Anh 

11 

-Hoạt động 1: Viết thu hoạch tìm hiểu về cuộc đời hoạt 

động cách mạng của Bác Hồ. 

-Hoạt động 2: Văn nghệ “Mừng sinh nhật Bác Hồ”. Thi 

viết bài, sáng tác thơ ca về Bác Hồ. 

09/05/2022 

Phạm Thị Hoài Linh  

Đào Thị Liên 

Trần Thị Duyên 

Nguyễn Thị Huyền Thi 

Đặng Duy Luận 

12 

- Hoạt động 1: Thảo luận về tình cảm của Bác Hồ dành 

cho tuổi trẻ và lòng kính yêu của tuổi trẻ đối với Bác Hồ. 

- Hoạt động 2: Văn nghệ “Tháng 5 nhớ Bác Hồ”. 
16/05/2022 

Nguyễn Thị Bé  

Hồ Văn Giáo  

Hoàng Ngọc Thiên Ân 

Lê Thị Mai Nhị 

6+7+8 

Mùa hè 

tình 

nguyện 

vì cuộc 

sống 

cộng 

đồng 

10 

-Hoạt động 1: Tổ chức hoạt động “Ngày tình 

nguyện”.Câu lạc bộ dân số. 

- Hoạt động 2: Hoạt động tham quan dã ngoại. Hoạt 

động phát thanh tuyên truyền 

 

 

 

 

 

 

- Học sinh sinh hoạt hè 

tại địa phương. 

-Đoàn trường 

11 

-Hoạt động 1: Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1 – 6. 

-Hoạt động 2: Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình 

văn hóa mới. 

-Hoạt động 3: Ngày tình nguyện vì sức khỏe công đồng. 

-Hoạt động 4: Hoạt động tình nguyện nhân ngày 27 – 7. 

 

12 

- Hoạt động 1: Hoạt động câu lạc bộ sức khỏe sinh sản vi 

thành niên. 

- Hoạt động 2: Hoạt động tham quan dã ngoại. 

- Hoạt động 3: Hoạt động phòng chống HIV/AIDS. 

 

 

  


