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ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

     BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT THSP 

*** 

Số: 07 -KH/ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

 

Cần Thơ, ngày 28 tháng 6 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức sinh hoạt Hè cho đoàn viên, thanh niên  

trường THPT Thực hành Sư phạm, năm 2020 

----------------- 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiêm kỳ 

2019 – 2020; Chào mừng các ngày lễ lớn như: kỷ niệm 130 ngày sinh của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ 

(27/7/1947 – 27/7/2020), Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 

19/8/2020) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020).  

Được sự cho phép của Chi ủy trường THPT THSP, Ban Giám hiệu Trường THPT 

THSP, Đoàn trường Đại học Cần Thơ, nay Ban Chấp hành Đoàn trường THPT 

THSP xây dựng kế hoạch tổ chức họat động Hè năm 2020, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Tạo điều kiện giúp các em ĐV-TN phát triển toàn diện, góp phần ngăn ngừa 

các loại tệ nạn xã hội, đẩy mạnh hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh. 

 - Tập trung giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống  tích cực trong đoàn viên, 

học sinh. Thông qua hoạt động hè tạo môi trường rèn luyên, trải nghiệm thực tiễn, 

giúp các em nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tích lũy kỹ năng sống để rèn 

luyện, cống hiến và trưởng thành.  

 - Tạo môi trường thực tiễn sinh động để học sinh rèn luyện, tham gia thực 

hiện phong trào “Học sinh 3 tốt”, cống hiến và trưởng thành. Thông qua các hoạt 

động góp phần nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn. 

 - Nhằm quảng bá và giới thiệu hình ảnh của Nhà trường. 

 - Nội dung, hình thức hoạt động hè phải vui khỏe, an toàn, thiết thực theo chủ 

đề của kế hoạch. Học sinh tham gia đầy đủ, tích cực trên tinh thần tự nguyện.  

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA 

1. Thời gian: từ ngày 01/7/2020 – 2/9/2020 

2. Địa điểm: tùy theo từng hoạt động. 

3. Đối tượng tham gia: Đoàn viên, thanh niên Trường THPT THSP - Trường 

Đại học Cần Thơ. 
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III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG 

1. Nội dung  

-  Tổ chức ngày lao động tình nguyện, trồng và chăm sóc cây xanh, dọn dẹp vệ 

sinh quanh khuôn viên trường. 

- Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn nhân ngày thương 

binh liệt sỹ 27/7. 

- Tổ chức các hoạt động tập huấn kỹ năng, vui chơi, giải trí, văn hóa văn nghệ, thể 

dục thể thao gắn với việc tổ chức hoạt động tập huấn, trò chơi dân gian. 

- Tổ chức về nguồn, tham quan di tích lịch sử cho đoàn viên tiêu biểu. 

2. Hình thức tổ chức  

(Đoàn viên thanh niên phải tham gia đăng ký ít nhất 02 hoạt động trong các 

hoạt động; đối với đoàn viên khối 12 tham gia ít nhất 01 hoạt động để hoàn thành 

nhiệm vụ và rút hồ sơ chuyển sinh hoạt đoàn) 

STT 
Thời gian Hoạt động Phân công phụ 

trách 

Ghi chú 

1 12/8/2020 

- Giáo dục truyền thống yêu 

nước, ý nghĩa hoạt động Hè. 

- Dọn dẹp vệ sinh môi trường. 

Tất cả thành viên 

BCH 
 

2 
Thứ 7 

25/07/2020 

- Thăm mẹ VN Anh hùng. 

- Viếng nghĩa trang liệt sỹ. 

Tất cả thành viên 

BCH 

HS tham gia 

đóng 30.000đ 

3 
Thứ 4 

12/8/2020 

- Tổ chức về nguồn và trải 

nghiệm thực tế  

- Tất cả thành viên 

BCH 

- GVCN 

HS tự túc kinh 

phí về nguồn 

(có chương 

trình kèm theo) 

 Lưu ý:  

- Đoàn viên không tham gia sinh hoạt hè tại trường cần phải xin giấy giới 

thiệu về sinh hoạt ở địa phương và có giấy xác nhận nộp về Đoàn 

trường hoàn thành sinh hoạt hè tại địa phương. 

- Đoàn viên, thanh niên sinh hoạt  hè tại trường đăng ký với BCH chi 

đoàn và chọn 2 hoạt động tham gia. 

- Đoàn viên không tham gia sinh hoạt hè sẽ bị trừ điểm trong việc phân 

loại đoàn viên năm học 2020-2021. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KINH PHÍ 

1. Thành phần Ban chỉ đạo 

- PGS.TS Trần Văn Minh Bí thư Đảng ủy, P. Trưởng khoa SP 

Hiệu trưởng trường THPT THSP 

Trưởng ban 

- TS. Huỳnh Thị Thúy Diễm P. Hiệu trưởng trường THPT THSP Phó ban 

- ThS. Vũ Thị Thùy Trang Bí thư chi bộ THPT THSP              Thành viên 

- Ông Nguyễn Thành Quý Trưởng ban Đại diện CMHS trường 

THPT THSP 

Thành viên 

2. Thành phần ban tổ chức 

 Trưởng ban: 

ThS. Quan Văn Út Bí thư Đoàn trường 

 Phó Trưởng ban: 

1. ThS. Lê Tấn Phong Phó Bí thư Đoàn trường 

2. ThS. Phạm Minh Khánh Thường vụ Đoàn trường 

3 ThS. Trần Quang Dinh UV. BCH Đoàn trường 

 Thành viên: 

1. Huỳnh Gia Hân  UV. BCH Đoàn trường 

2. Hồ Bảo Nghi  UV. BCH Đoàn trường 

3. Trần Kiết Tường  UV. BCH Đoàn trường 

4. Lương Xuân Mai  UV. BCH Đoàn trường 

5. Nguyễn Phạm Xuân Trúc  UV. BCH Đoàn trường 

6 Huỳnh Tường Minh  UV. BCH Đoàn trường 

7. Trần Phúc Ngọc Minh  UV. BCH Đoàn trường 

 2. BTV đoàn trường: 

- Xây dựng kế hoạch Hè năm 2020, giữ nhiệm vụ thường trực BCĐ Hè, chủ 

động tham mưu cho BGH trường trong việc tổ chức các hoạt động cho học sinh 

trong hè. 

- Tổ chức các sân chơi vui khỏe, giải trí lành mạnh, các hoạt động tình nguyện 

vì cộng đồng cho đoàn viên học sinh cùng tham gia.  

- Tổ chức kiểm tra, điểm danh sỉ số học sinh tham gia sinh hoạt Hè tại trường 

và địa phương nơi cư trú. 

3. Chi đoàn lớp, đoàn viên, học sinh: 

- Phối hợp với GVCN vận động đoàn viên tích cực, tình nguyện tham gia sinh 

hoạt Hè đầy đủ.  
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- Phân công nhiệm vụ từng thành viên trong chi đoàn thực hiện theo sự phân 

công của BCĐ Hè cấp trường. 

- Học sinh tham gia sinh hoạt hè đầy đủ, BCĐ Hè chỉ giải quyết đối với những 

trường hợp đặc biệt (phải có đơn xin phép của PHHS kèm theo). 

- Mỗi buổi tập trung sinh hoạt Hè, bí thư chi đoàn lớp điểm danh sĩ số lớp và 

báo cáo với BCĐ. 

- Kết quả tham gia sinh hoạt Hè sẽ là một trong những căn cứ để xem xét rèn 

luyện đoàn viên của năm học 2020 – 2021.  

4. Kinh phí 

- Dự kiến kinh phí từ Trường THSP là 1.500.000 đồng dành cho các hoạt 

động.  

- Riêng hoạt động 2 và 3 sẽ do các cá nhân là đoàn viên - thanh niên tự đóng 

góp. Cụ thể: 

+ Hoạt động 2: dự kiến 30.000đ/học sinh.  

+ Hoạt động 3: dự kiến 500.000 đồng/học sinh (do công ty du lịch liên kết) 

Trên đây là kế hoạch Tổ chức hoạt động Hè cho đoàn viên, thanh niên năm 

2020 của Đoàn trường THPT Thực hành Sư phạm. BCĐ Hè cấp trường đề nghị tất 

cả đoàn viên-thanh niên khối 10, 11 và 12 trường THPT THSP tích cực phối hợp và 

tham gia đầy đủ các hoạt động Hè theo kế hoạch nêu trên. Trong quá trình thực hiện 

có thắc mắc liên hệ các đồng chí trong BTV Đoàn trường: đ/c Quan Văn Út (SĐT 

0917.53.51.54), đ/c Lê Tấn Phong (SĐT: 0933.25.99.20).  

KÝ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Hiệu trưởng 

(Đã  Ký) 

 

Trần Văn Minh 

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG 

Bí Thư 

(Đã  Ký) 

 

Quan Văn Út 

  
Nơi nhận: 

- Đoàn trường (để báo cáo); 

- Hiệu trưởng (để báo cáo); 

- BCH các chi đoàn (thực hiện); 

- Niêm yết VP đoàn; 
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ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT THSP 

 *** 

 Số:     -GGT/ĐTN Tp Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2020 

 

GIẤY GIỚI THIỆU 

SINH HOẠT ĐOÀN TẠM THỜI 

----------- 

 

Kính gửi: BCH Đoàn……………………………………………………… 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SƯ PHẠM 

 

Giới thiệu 

 

Đồng chí: ..............................................................................................................  

Ngày tháng năm sinh (Nam/ Nữ): .........................................................................  

Ngày vào Đoàn: ....................................................................................................  

Nơi đăng ký thường trú: .......................................................................................  

Là đoàn viên chi đoàn ….. trực thuộc Đoàn Trường THPT Thực hành Sư phạm 

(Địa chỉ: Khu 2 Đại học đường, 3/2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.  

Điện thoại: 02923.734.758) 

Đến sinh hoạt tạm thời tại cơ sở mới kể từ ngày … tháng … năm 2020 

 

  TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT THSP 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

MẪU GIỚI THIỆU 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_enVN809VN809&q=tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+thpt+th%E1%BB%B1c+h%C3%A0nh+s%C6%B0+ph%E1%BA%A1m+%C4%91%E1%BB%8Ba+ch%E1%BB%89&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDQzM4rPjs_Sks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsRqXFB3b8HD33Lx0hZKMghIg8XD3xmSFjMML8jIUio9tUCjIeLhrYa7CkYkPd3cnKiQDpTsBsqs6yWUAAAA&ludocid=8038860484511090504&sa=X&ved=2ahUKEwim9OSHjbfiAhWLMt4KHeSOAToQ6BMwEnoECA4QAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_enVN809VN809&q=tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+thpt+th%E1%BB%B1c+h%C3%A0nh+s%C6%B0+ph%E1%BA%A1m+%C4%91i%E1%BB%87n+tho%E1%BA%A1i&ludocid=8038860484511090504&sa=X&ved=2ahUKEwim9OSHjbfiAhWLMt4KHeSOAToQ6BMwE3oECA4QBg
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ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT THSP 

 *** 

 Số:     -GGT/ĐTN Tp Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2020 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2020 

Chi Đoàn: ………. 
STT Họ và tên Chi Đoàn Đoàn Viên Thanh Niên Hoạt động 1 Hoạt động 2 Hoạt động 3 

1 Nguyễn Bảo Ngọc 11A1 x x x - X 

2 - - - - - - - 

3 - - - - - - - 

4 - - - - - - - 

5 - - - - - - - 

6 - - - - - - - 

7 - - - - - - - 

8 - - - - - - - 

9 - - - - - - - 

10 - - - - - - - 

11 - - - - - - - 

12 - - - - - - - 

13 - - - - - - - 

14 - - - - - - - 

15 - - - - - - - 

 TM. BCH CHI ĐOÀN 

BÍ THƯ CHI ĐOÀN 

 

 

 

 

  

MẪU BÍ THƯ NHẬP LIỆU 
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HOẠT ĐỘNG 3: VỀ NGUỒN HÈ 2020 
Chương trình tham quan về nguồn  

 
 

 
 
 
Thời gian: 1 ngày        Phương tiện: Ô tô 

04H00: Xe và hướng dẫn viên PATY TRAVEL đón 
đoàn tại điểm hẹn. Khởi hành đi Bạc Liêu. 

BUỔI SÁNG:  

07H00: Đoàn đến Bạc Liêu ăn sáng. Tham quan Khu 
lưu niệm Cao Văn Lầu học sinh sẽ được tìm hiểu về 
nguồn gốc của bài Dạ Cổ Hoài Lang – tiền thân của 
bản vọng cổ Nam Bộ. 

08H00: Đoàn khởi hành theo con đường ven biển đến 
với Nhà máy điện gió Bạc Liêu – là một trong những 
nhà máy điện gió quan trọng của nước ta. 

09H00: Đoàn đến Khu du lịch Nhà Mát – tự do tham 
gia các hoạt động vui chơi giải trí như khám phá 
Động Khủng Long, Nhà Cười, Xem phim 6D,… hay 
đắm mình trong làn nước mát ở Khu biển nhân 
tạo,… (chi phí tự túc).  

BUỔI TRƯA VÀ CHIỀU:  

12H00: Ăn trưa tại KDL Nhà Mát.  

13H30: Đoàn di chuyển đến Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ở xã Châu Thới - nơi đã trở thành “địa chỉ đỏ” 
giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ khi 
đến Bạc Liêu. 

14H30: Học sinh sẽ tìm hiểu nét văn hóa truyền 
thống của đồng bào dân tộc Khmer ở Đồng bằng sông 
Cửu Long nói chung và vùng đất Sóc Trăng nói riêng. 
Đoàn tiếp tục tham quan Cơ sở sản xuất bánh pía 
học sinh có thể tìm hiểu quy trình sản xuất ra chiếc 
bánh thơm ngon làm nên tên tuổi tỉnh Sóc Trăng. 

16H00: Ăn chiều với đặc sản bún nước lèo nổi tiếng 
nhất tỉnh Sóc Trăng.  

18H00: Về đến điểm hẹn ban đầu hướng dẫn viên 
PATY TRAVEL nói lời chia tay và hẹn tái ngộ với 
đoàn. 

BẠC LIÊU HOÀI CỔ 
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GIÁ TOUR TRỌN GÓI ĐVT: Vnđ/khách 

Nhóm 40 học sinh và 2 giáo viên/xe 45 chổ 
Giá 
tour 500.000 đ/1 học sinh 

Thực 
đơn 

Ăn sáng, ăn chiều: tô + ly 

Ăn trưa: cơm phần 5 món chính 

Thực đơn: Gỏi ngó sen tôm thịt; Mực xào chua ngọt; Thịt ba 

rọi rim tôm; Trứng chiên; Lẩu chua cá lóc; Cơm trắng, trà 

đá, tráng miệng 

Lưu ý Giá tour không áp dụng dịp lẽ tét. 

CHI PHÍ BAO GỒM 
Phương 
tiện 

Xe 45 chỗ Univer đời mới, máy lạnh tham quan theo 
chương trình. 

Ăn uống 

Trọn gói theo chương trình: 

- Ăn sáng: 02 buổi (tô + ly và đặc sản bún nước lèo Sóc Trăng) 

- Ăn chính: 01 buổi (1 buổi cơm phần) 

- Quý khách ăn chay vui lòng báo với công ty. 

Tham 
quan 

Quý khách được chi trả tất cả vé tham quan có trong 
chương trình 

Hướng 
dẫn viên 

Giàu kinh nghiệm, vui vẻ, nhiệt tình phục vụ quý khách 

Bảo hiểm Bảo hiểm du lịch (mức bồi thường 10,000,000/khách/vụ) 
Phục vụ Nước: 2 chai (330ml)/ngày 

CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM 
Thuế  Thuế VAT 10%. 
Chi phí cá 
nhân 

Điện thoại, ăn uống, ngoài chương trình; 

Tiền tip Tiền tip cho hướng dẫn và tài xế 
Khác Chi phí khác ngoài chương trình 

 
 


