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

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY                         Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                           =================== 

       Số : 41/KH-THPTBTM                                 Bắc Trà My, Ngày 22 tháng 9 năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức ngoại khóa 

“Học sinh với bình đẳng giới, vấn nạn tảo hôn và  

hôn nhân cận huyết thống”  

                                                    

      Căn cứ vào quyết đinh số 661/CVLT-BDT-SGDĐT V/v phối hợp tổ chức 

tuyên truyền chính sách đân tộc và Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống trong vùng DTTS” trong các đơn vị trường học; 

Căn cứ kế hoạch hoạt động của  trường THPT Bắc Trà My năm học 2021-

2022. Trường THPT Bắc Trà My xây dựng kế hoạch tổ chức ngoại khóa “Học sinh 

với bình đẳng giới, vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”  với các nội 

dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

- Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến tất cả các học sinh nắm rõ nội dung về kĩ 

năng sống, giáo dục về giới, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, 

Luật hôn nhân và gia đình và những hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.  

- Đề cao trách nhiệm và nhận thức trong các em tham gia công tác tuyên 

truyền, vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong hôn nhân còn tồn tại ở một số 

dân tộc thiểu số; 

- Tạo sự đồng thuận trong các em nhằm ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao nhận thức của các em trong 

độ tuổi vị thành niên. 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM: 

1.Thời gian: thứ 2 buổi chiều,  từ 13 giờ 30 phút ngày 25/10/2021.      

2.Địa điểm: Sân trường của trường THPT Bắc Trà My 

III. THÀNH PHẦN THAM GIA và NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC: 

1. Thành phần tham gia: Học sinh toàn trường và GVCN, BGH, BCH đoàn 

trường. 

2. Nội dung:  

- Báo cáo các nội dung liên quan đến vấn đề : Giáo dục về giới, bình đẳng 

giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, Luật hôn nhân và gia đình, những hệ lụy 

của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. (Giáo viên tổ Sinh thực hiện) 

- Thi tiểu phẩm: có 3 tiểu phẩm tuyên truyền về các nội dung trên. 

- Thi tìm hiểu kiến thức liên qua đến các nội dung kiến thức như trên. 
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      3. Hình thức tổ chức thi kiến thức: học sinh toàn trường 3 khối được chia 

thành 3 đội 

 - Các phần thi:  

+ Chào hỏi và tiểu phẩm (200 điểm): Mỗi đội chơi giới thiệu về đội của 

mình và  chuẩn bị một tiểu phẩm trong thời gian tối đa là 5-7 phút, trong tiểu phẩm 

thể hiện được thông điệp cần tuyên truyền nội dung cho tất cả các bạn học sinh. 

(Trong tiểu phẩm có học sinh các lớp đều tham gia).  

+ Thi kiến thức:  

  Phần thi khởi động (100 điểm): mỗi đội sẽ chọn 1 gói câu hỏi, mỗi gói câu 

hỏi có 10 câu, trả lời trong vòng 2 phút. (mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm) 

Phần thi chọn đáp án đúng: tăng tốc (100 điểm): có 10 câu hỏi: tất cả các 

đội sau khi nghe câu hỏi sẽ chọn ra đáp án đúng bằng cách chọn nút A,B,C,D trên 

màn hình (câu hỏi trắc nghiệm mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm). 

Phần thi trả lời câu hỏi nhanh: về đích (100 điểm): có 10 câu hỏi , các đội 

dùng nút chuông để giành quyền trả lời, (mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm), sau 

phần trả lời của đội chọn trước không trả lời đúng thì đội tiếp theo có quyền trả lời, 

trả lời sai trừ 5 điểm, đội trả lời đầu tiên không bị trừ điểm (nếu đội trả lời sau trả 

lời sai). 

IV. Tiến trình thực hiện 

TT Thời gian  Nội dung công việc Phụ trách 

01 22/9/2021 - Ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi - BGH 

02 27/9/2021 Họp tổ chuyên môn triển khai nội dung, 

chương trình và phân công nhiệm vụ tổ chức 

hoạt động ngoại khóa 

Cả tổ 

03 28/9 -> 

11/10/2021 

- Biên tập nội dung chương trình Cả tổ 

04 12/10/2021 - Triển khai công tác tổ chức đến học sinh  

- Họp các lớp trưởng các lớp để phổ biến kế 

hoạch.  

- Phân chia các nhóm học sinh 

- Hướng dẫn các lớp tổ chức các tiểu phẩm 

tham dự  

Cô Linh 

và 

 

Thầy Duy 

 

05 18/10/2021 - Gởi giấy mời các thành phần tham dự 

- Họp tổ để kiểm tra nội dung chương trình 

- Họp BGK-BTC chốt lại nội dung 

Cô Linh 

06 23/10/2021 - Chạy thử chương trình, chỉnh sửa lần cuối,  

- Kiểm tra lại CSVC... 

- Kiểm tra lần cuối các khâu tổ chức, chương 

trình... 

Cả tổ Sinh 

07 25/10/2021 Tổ chức hoạt động ngoại khóa Cả tổ 
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- Từ 13h 30 đến 14h00: ổn định học sinh 

- Từ 14h00 đến 14h15: khai mạc 

- Từ 14h15 đến 16h00: Báo cáo tác hại của vấn 

đề Hôn nhân cận huyết thống, tảo hôn và 

SKSSVTN và thi các phần thi. 

- Từ 16h00 đến 16h30: tổng kết, trao giải 

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với tổ Sinh học: 

 -Tổ Sinh học có trách nhiệm triển khai họp tổ chuyên môn, phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai thực hiện kế hoạch, tham mưu cho Ban 

giám hiệu ra quyết định thành lập BTC, BGK cuộc thi, phối hợp với GVCN các 

lớp, BCH đoàn trường để chuẩn bị các nội dung  cho công tác ngoại khóa  thành 

công tốt đẹp. 

 - Dự trù nguồn kinh phí tổ chức cuộc thi; 

 - Hướng dẫn các lớp mình giảng dạy về nội dung, hình thức phù hợp chủ đề 

cuộc thi và huy động học sinh tham dự. 

- Tổ chức họp BTC, BGK cuộc thi đề ra các biểu mẫu, cách chấm điểm.... 

-Chuẩn bị phần thưởng và quyết toán kinh phí theo quy định. 

2. Đối với GVCN: 

- Có trách nhiệm đôn đốc học sinh lớp chủ nhiệm của mình tập luyện tham 

gia dự thi đúng thời gian quy định.  

3. Đối với đoàn trường:  

- Nhờ thông báo và quán triệt học sinh toàn trường trong giờ chào cờ đầu 

tuần để học sinh nắm bắt thêm hoạt động của nhà trường. 

- Phối hợp với tổ Sinh học để tổ chức thực hiện theo kế hoach như: trang trí, 

âm thanh. Bục trò chơi.... 

- Chịu trách nhiệm dẫn chương trình. 

 

Trên đây là kế hoạch và nhiệm vụ thực hiện hoạt động “Học sinh với bình 

đẳng giới, vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” của trường THPT Bắc 

Trà My  trong năm học 2021-2022. Đề nghị GVCN, thành viên tổ Sinh học, BCH 

đoàn trường và tập thể các khối  lớp và các bộ phận liên quan nghiêm túc thực 

hiện.  
                                                                                

Nơi nhận :                                                                                   HIỆU TRƯỞNG  

-P.CTHSSV-PC (để báo cáo) 

-BGH (để biết) 

- Đoàn trường ( phối hợp thực hiện) 

- GV tổ Sinh học ( để thực hiện) 

-GVCN ( để thực hiện) 

-Lưu HS , [H12-1.8-01]                                                                                                           


