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ĐOÀN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT THSP 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Số: 21- KH/ĐTN.THSP          Cần Thơ, ngày 28 tháng 10 năm 2019 

KẾ HOẠCH 

(Phát động các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng kỉ niệm 

38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam  

(20/11/1982 – 20/11/2020) 

 
- Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 của trường THPT Thực hành Sư Phạm; 

- Hướng đến chào mừng kỉ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 

20/11/2020; 

Đoàn thanh niên trường THPT Thực hành Sư phạm xây dựng kế hoạch phát động 

phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng kỉ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

cho học sinh toàn trường, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tạo cho học sinh ý thức sâu sắc về truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, 

- Tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, góp phần xây dựng “Trường học thân thiện, học 

sinh tích cực”, 

- Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học của Ban giám hiệu nhà trƣờng và Ban chấp 

hành Đoàn trƣờng. 

2. Yêu cầu 

- Toàn thể Giáo viên, học sinh tổ chức hoạt động thi đua “Dạy tốt – học tốt”, tổ chức 

các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, lập thành tích thiết thực chào mừng chào mừng 

kỉ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2020. 

- Tổ chức lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 mang nhiều ý nghĩa; tạo không 

khí hoạt động vui tƣơi cho giáo viên và học sinh. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

    1. Ban Chỉ đạo: 

- PGS. TS Trần Văn Minh Bí thƣ Đảng ủy, P. Trƣởng khoa SP, 

Hiệu trƣởng trƣờng THPT THSP 

Trƣởng ban 

- TS. Huỳnh Thị Thúy Diễm P. Hiệu trƣởng trƣờng THPT THSP Phó trƣởng ban 

- ThS. Phạm Minh Khánh P. Hiệu trƣởng trƣờng THPT THSP Thành viên 

- ThS. Vũ Thị Thùy Trang Bí thƣ Chi bộ trƣờng Thành viên 

- Ông Nguyễn Thành Quý Trƣởng ban đại diện cha mẹ HS trƣờng 

THPT THSP. 

Thành viên 
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2. Ban Tổ chức: 

- Trưởng ban: 

ThS. Quan Văn Út Bí thƣ Đoàn Trƣờng  

- Phó trưởng ban: 

ThS. Lê Tấn Phong Phó bí thƣ Đoàn trƣờng  

ThS. Trần Quang Dinh UV. BCH Đoàn trƣờng  

- Thành viên: 

Hồ Bảo Nghi UV. BCH Đoàn trƣờng 

Huỳnh Gia Hân UV. BCH Đoàn trƣờng 

Lƣơng Xuân Mai UV. BCH Đoàn trƣờng 

Trần Kiết Tƣờng UV. BCH Đoàn trƣờng 

Nguyễn Phạm Xuân Trúc UV. BCH Đoàn trƣờng 

Huỳnh Tƣờng Minh UV. BCH Đoàn trƣờng 

  3. Nội dung thi đua 

3.1. Chủ điểm của tháng 

- Tất cả các lớp ghi tiêu đề: “Nhiệt liệt chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 

20/11” lên phía trên bảng của lớp, và ghi trên sổ đầu bài cột thứ 7 ở tiết thứ nhất sáng thứ 

2 ngày 29/10 (giáo viên xác nhận). 

- Thời gian thi đua: bắt đầu từ ngày 02/11/2020 cho đến ngày 18/11/2020 

3.2. Hoa điểm 10 

+ Hình thức: BCH Đoàn trƣờng sẽ phát phiếu “Hoa điểm 10” đến giáo viên bộ 

môn để tặng cho những học sinh đạt điểm 10 trong học tập. 

+ Thời gian: đƣợc tính từ ngày 02/11/2020 đến ngày 18/11/2020 

+ Điểm số được tính hoa điểm 10: điểm hệ số 1 và điểm hệ số 2 (trong khoảng thời 

gian thi đua nêu trên) 

+ Phát thưởng: Đoàn trƣờng sẽ chọn 10 HS có nhiều “Hoa điểm 10” nhất để phát 

thƣởng vào dịp lễ kỉ niệm 20/11. 

2.3. Thi đua giữa các lớp về học tập và rèn luyện hàng tuần 

- Thời gian đăng kí: từ ngày 02/11/2020 đến 18/11/2020. 

- Đăng kí buổi học tốt: mỗi lớp bắt buộc đăng ký 3 buổi học tốt. Buổi học tốt phải 

có tối thiểu 3 tiết và không tính buổi có học môn thể dục. Lớp ghi chữ “ĐKBHT” ở tiết 

học đầu tiên ngay ô nhận xét của giáo viên trên sổ đầu bài trƣớc khi buổi học tốt bắt đầu 

(bắt buộc có chữ ký xác nhận của giáo viên dạy tiết 1 và đăng ký trước trên phiếu đăng 

ký do Đoàn trường phát hành). 
- Đăng kí tiết học tốt: Mỗi lớp đăng ký 5 tiết học tốt (bắt buộc ở các môn học khác 

nhau và không trùng với đăng ký buổi học tốt, không tính môn thể dục và tiết kiểm tra 1 

tiết). Lớp ghi chữ “ĐKTHT” ở tiết học ngay ô nhận xét của giáo viên trên sổ đầu bài 

trƣớc khi buổi học tốt bắt đầu và có chữ ký xác nhận của giáo viên bộ môn (Đăng ký 

trước vào phiếu đăng ký do Đoàn trường phát hành) 
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- Tính điểm:  

+ Buổi học tốt đạt đƣợc cộng: 100 điểm/buổi.  

+ Tiết học tốt đạt đƣợc cộng: 20 điểm/tiết. 

+ Đạt hạng nhất tuần cộng 50 điểm; hạng nhì tuần cộng 30 điểm, hạng ba tuần cộng 

20 điểm (1 tuần thi đua, tính từ 02/11/2020-18/11/2020) 

- Lưu ý: Buổi học tốt đạt phải có 100% tiết đạt A, không có trƣờng hợp vi phạm 

nào đƣợc ghi nhận trong sổ đầu bài, trừ trƣờng hợp vắng có phép). Tiết học tốt đạt là tiết 

đƣợc xếp loại đạt A, không có trƣờng hợp vi phạm nào đƣợc ghi nhận trong sổ đầu bài, 

trừ trƣờng hợp vắng có phép). 

2.4. Cuộc thi rung chuông vàng năm 2020 
(Có kế hoạch riêng kèm theo) 

2.5. Giải bóng chuyền chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 
(Có kế hoạch riêng kèm theo) 

3. Dự trù kinh phí khen thưởng và tổ chức: 

3.1. Hoa điểm 10 

    - Thƣởng 10 HS có số “hoa điểm 10” nhiều nhất (xếp từ cao xuống thấp) 

    - Tổng giải thƣởng Hoa điểm 10 là: 2.000.000 đ 

3.2. Phần thi đua giữa các lớp về học tập và rèn luyện 

   - Giải nhất: Giấy khen + 500.000 đ 

   - Giải nhì: Giấy khen + 300.000 đ 

   - Giải ba: Giấy khen + 150.000 đ 

   - Tổng khen thưởng: 950.000đ 

3.3. Cuộc thi rung chuông vàng 
   - HS rung được chuông vàng: Giấy khen + kỉ niệm chƣơng và tiền thƣởng 200.000đ 

   - Giải cho các thí sinh trả lời xuất sắc: 150.000 đ 

   - Giải cho cổ động viên: 100.000đ 

   - Cơ sở vật chất tổ chức: 1.550.000đ 

   - Tổng kinh phí tổ chức: 2.000.000đ 

3.4. Giải bóng chuyền 
- Giải nhất: Cờ giải + 500.000 x 02 = 1.000.000 đ 

- Giải nhì: Cờ giải + 300.000 x 02 = 600.000 đ 

- Giải ba: Cờ giải + 150.000 x 02 = 300.000 đ 

- Giải khuyết khích: cờ giải 

- Giải cá nhân xuất sắc: Giấy khen + 200.000 x 2 = 400.000đ 

- Cờ giải, băng rol và trọng tài: 2.700.000đ 

   - Tổng kinh phí: 5.000.000đ 

3.5. Tổng kinh phí khen thưởng và tổ chức 

+ Hoa điểm 10: 2.000.000 đ 

      + Rung chuông vàng: 2.000.000 đ 

      + Thi đua buổi học tốt, tiết học tốt:  950.000 đ 

      + Giải bóng chuyền: 5.000.000đ 

     → Tổng dự trù kinh phí cho tất cả các hoạt động: 9.950.000 đ 
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III. PHỐI HỢP THỰC HIỆN 

1. Giáo viên chủ nhiệm 

- Phổ biến kế hoạch đến lớp chủ nhiệm, hƣớng dẫn học sinh thực hiện đúng tinh thần 

kế hoạch đã đề ra. 

- Lựa chọn học sinh có năng khiếu để tham gia các cuộc thi nhằm đảm bảo chất lƣợng 

các phong trào.  

- Định hịnh hƣớng và tạo động lực cho học sinh tham gia thi đua. 

- Quản lý và giám sát học sinh trong quá trình các phong trào thi đua diễn ra. 

- Hỗ trợ BCH Đoàn trƣờng tổ chức thành công các phong trào thi đua chào mừng 20/11. 

2. BCH Đoàn trường 

- Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch.  

- Tổ chức cho các lớp đăng kí các phong trào thi đua. 

- Phân công thành viên BCH và GVCN hỗ trợ tổ chức các phong trào. 

- Tổng kết thi đua và phát thƣởng trong ngày lễ kỉ niệm 20/11.  

Lƣu ý: Ngoài các nhiệm vụ như cụ thể trên, giao Phó trưởng ban tổ chức tiếp tục 

phân công những nhiệm vụ cụ thể trong quá trình thực hiện kế hoạch, đảm bảo thực hiện 

nhiệm vụ đúng thời gian qui định và đạt hiệu quả cao. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức một số hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt 

Nam 20/11 của BCH Đoàn trƣờng THPT Thực hành Sƣ phạm. Kính trình BGH xem xét 

và cấp kinh phí tổ chức./. 

 

Ý kiến của Chi Bộ trường THPT THSP 

Bí thư Chi bộ 

 

 

 

Vũ Thị Thùy Trang 

TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG 

Bí thư 

 

 

 

Quan Văn Út 

 

Ký duyệt của BGH trường THPT THSP 

Hiệu trưởng 

 

 

 

Trần Văn Minh 

Nơi nhận:                                                                                                 

- Ban giám hiệu và chi bộ (để chỉ đạo);                                                                                           

- Các thành viên trong BTC (để thực hiện); 

- GVCN các lớp (để phối hợp thực hiện); 

- Bí thƣ các chi đoàn (để thực hiện); 

- Dán ở bảng thông báo; 

- Lƣu văn phòng Đoàn trƣờng;                                                                                                         

 


