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HUYỆN ĐOÀN SÓC SƠN 

 ĐOÀN TRƯỜNG THPT XUÂN GIANG 

  ***  

Số: 22 - KH/ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

 

Xuân Giang, ngày 05tháng 09 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THEO THÁNG  

NĂM HỌC 2021 - 2022 

 

 Tháng 9/2021: Vang mãi lời tuyên ngôn độc lập 

- Triển khai các hoạt động khai giảng năm học mới. Triển khai thi Tìm hiểu trực tuyến. 

- Triển khai nội quy nhà trường, tiêu chí chấm thi đua, phân công trực tuần, phân công 

chấm thi đua, báo cáo số liệu đầu năm, thu sổ đoàn viên khối 10. 

- GD truyền thống nhà trường, truyền thống Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2/9.  

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid -19 

- Tập huấn kĩ năng nghiệp vụ công tác đoàn cho Bí thư Chi đoàn. 

- Đại hội Chi đoàn mẫu, Đại hội Chi đoàn đồng loạt, Đại hội Đoàn trường.  

- Mua tăm ủng hộ Hội người mù huyện Sóc Sơn lần 1.  

- Giáo dục ATGT; phổ biến luật ATGT, nghị định 100 của Cính Phủ cho học sinh. 

- Tuyên truyền phổ biến giáo giục học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn và phổ biến 

luật An ninh mạng. 

Tháng 10/2021: Tự hào Thanh niên Việt Nam.  

- Đại hội Chi đoàn mẫu, Đại hội Chi đoàn đồng loạt, Đại hội Đoàn trường.  

- Chuyên đề “ Học sinh Xuân Giang Văn minh - thanh lịch”. 

- Chuyên đề “ Nói không với bạo lực học đường”. Triển khai thi Tìm hiểu trực tuyến. 

- Chuyên đề "Tôi yêu Hà Nội". 

- Giáo dục giới tính, hội thảo CĐ “vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại” 

- Phát động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam20/11, Triển khai kế hoạch các 

hoạt động “Ngày hội trải nghiệm sang tạo” 20/11. 

Tháng 11/2021: Tri ân người thầy 

- CĐ hưởng ứng “ngày pháp luật” 9/11. Triển khai thi Tìm hiểu trực tuyến. 

- Tổ chức “Ngày hội trải nghiệm sang tạo” trường THPT Xuân Giang vào ngày 20/11. 

- Hội thảo “Tôn sư trọng đạo” tại các Chi đoàn.  

- Tổ chức lớp Cảm tình đoàn và kết nạp đoàn viên mới đợt 1.  

- Chuyên đề “trường học không khói thuốc”, phổ biến pháp luật phồng chống tác hại 

thuốc lá..  

- CĐ “Tư vấn hướng nghiệp và khởi nghiêp” 

- Phổ biến các chỉ thị, luật PC ma túy, Pháp lệnh phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, an 

ninh mạng.  

 Tháng 12/2021: Tiếp bước cha anh. 
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- Chuyên đề “tình bạn, tình yêu của tuổi trẻ”.  

- Chuyên đề kỉ niệm Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và Chiến 

thắng Điện Biên Phủ trên không. Tổ chức tham quan, học tập ngoại khoá. 

- Hội thu Kế hoạch nhỏ quỹ “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Sóc Sơn”. 

- Triển khai thi Tìm hiểu trực tuyến.  

- chủ đề: Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống AIDS. 

- Chủ đề: Sử dụng mạng xã hội, văn minh, hiệu quả, an toàn. 

Tháng 01/2022: Tôi - Người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

- Sơ kết thi đua học kỳ 1, rút kinh nghiệm hoạt động cho học kỳ 2.  

- Duy trì nề nếp của đoàn viên thanh niên, chống dã đám trước và sau Tết.  

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid -19 

- Chuyên đề “tình bạn, tình yêu của tuổi trẻ”,  

- CĐ: Tuyên truyền phổ biến thực hiện nghiêm công tác PCCC, Pháo nổ, ANTT,… 

Tháng 02/2022: Tuổi trẻ Sóc Sơn sắt son niềm tin với Đảng 

- Tổ chức hoạt động ngoại khoá nhân dịp Tết nguyên đán. 

- Văn nghệ "Mừng Đảng - Mừng Xuân”. 

- CĐ: Tuyên truyền phổ biến thực hiện nghiêm công tác PCCC, Pháo nổ, ANTT,… 

- Phát động thi đua chào mừng 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Tuyên truyền ATGT, phổ biến GD pháp luật. 

Tháng 03/2022: Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh 

- Thực hiện chuyên đề các môn văn hoá thi THPT Quốc gia 2022 ( Môn Toán). 

- Hội thảo chào mừng 8/3 tại Chi đoàn. Kết nạp đoàn viên mới đợt 2. 

- Hoạt động trải nghiệm cắm trại. 

- Tham gia Ngày Đoàn viên do Huyện đoàn Sóc Sơn tổ chức.  

- CĐ: Phòng chống tham nhũng và tìm hiểu pháp luật về tham nhũng 

- Thực hiện công trình thanh niên: hoàn thiện đoạn đường sáng - xanh - sạch - đẹp. 

- CĐ “ Phòng chống tác hại ma túy, HIV/AIDS” 

- Tổ chức lớp Cảm tình đoàn và kết nạp đoàn viên mới đợt 2.  

Tháng 04/2022: Đất nước trọn niềm vui 

- Thực hiện chuyên đề các môn văn hoá thi TN THPT Quốc gia 2022 (Môn Văn). 

- Thực hiện chuyên đề các môn văn hoá thi THPT Quốc gia 2022 (Môn Ngoại Ngữ). 

- Thi tìm hiểu pháp luật cấp lớp, cấp trường, cấp cụm. 

- Duy trì nề nếp đoàn viên thanh niên. Tuyên truyền kỉ niệm 30/4 và 1/5. 

- Thực hiện chuyên đề ôn tập các môn văn hoá thi THPT Quốc gia 2021. 

- Rà soát, kiểm tra hồ sơ sổ sách đoàn của các Chi đoàn và Đoàn trường.  

- CĐ: Phòng chống tham nhũng và tìm hiểu pháp luật về tham nhũng 

- Thu kế hoạch nhỏ đợt 2.  

Tháng 05/2022: Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn 



 

3 

- Thực hiện chuyên đề các môn văn hoá thi THPT Quốc gia 2022 ( Tổ hợp - KHTN). 

- Thực hiện chuyên đề các môn văn hoá thi THPT Quốc gia 2022 ( Tổ hợp - KHXH). 

- Chuyên đề kỉ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 và kỷ niệm sinh nhật Bác.  

- Đánh giá, phân loại đoàn viên cuối năm học.  

- Hoàn thành trả sổ đoàn viên và trao thẻ đoàn viên cho học sinh khối 12. 

- Sơ kết thi đua học kỳ 2 và cả năm học. Hoàn thiện hồ sơ thi đua gửi Đoàn cấp trên. 

- Tổ chức Bế giảng năm học và Chia tay học sinh khối 12.  

- Chuyển sinh hoạt cho đoàn viên về sinh hoạt hè tại địa phương. 

Tháng 06/2022: Tình nguyện vì cộng đồng 

- Triển khai các hoạt động trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021: hỗ trợ kỳ 

thi tuyển sinh vào lớp 10 và tiếp sức mùa thi THPT Quốc gia 2020.  

- Tuyên truyền, phát động  ĐVTN hưởng ứng Ngày môi trường thế giới bằng cách 

tham gia vệ sinh môi trường tại nơi cư trú.  

Tháng 07/2022: Tháng 7 Tháng tri ân 

- Phối hợp với Đoàn xã Xuân Giang các hoạt động nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thương 

binh liệt sĩ 27/7: dọn dẹp, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ xã Xuân Giang; thăm hỏi, tặng quà 

các gia đình chính sách và người có công với cách mạng; dâng hương và thắp nến tri ân 

các anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Xuân Giang.  

 Lưu ý:  

- Các Chi đoàn chủ động thực hiện đầy đủ các hoạt động theo kế hoạch. 

- Kế hoạch này có thể điều chỉnh theo Kế hoạch của Nhà trường và của Đoàn cấp 

trên (khi có thay đổi sẽ có thông báo cụ thể bằng văn bản).  
 

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG 

Bí thư 

 

 

 

Nguyễn Thị Loan 

 

 


