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TRỌNG TÂM THI ĐUA THÁNG 9/2021 

Chủ đề: Vang mãi lời tuyên ngôn độc lập 

I. NỘI DUNG 

1. Triển khai nội quy học trực tuyến, tiêu chí chấm thi đua, phân công trực tuần, phân 

công chấm thi đua. 

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

3. Các hoạt động chuẩn bị cho Lễ Khai giảng năm học 2021 – 2022. Thực hiện Lễ 

khai giảng.   

4. Kiện toàn tổ chức Đoàn. 

5. Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Co-vid 19. 

6. Các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn giao thông; nghị định 100 của Chính Phủ 

cho học sinh. 

7. Tuyên truyền phổ biến giáo dục học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn và phổ biến 

luật An ninh mạng. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Nội dung các giờ chào cờ 

Thời gian Nội dung 
Thực hiện 

sáng 

Thực hiện 

chiều 

06/09/2020 
Ổn định nề nếp, quán triệt nội quy nhà trường, Triển 

khai thi Tìm hiểu trực tuyến. 

ĐTN, 12B ĐTN, 11B  

13/09/2020 
GD truyền thống nhà trường, truyền thống Cách 

mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2/9. 

12C 11C 

20/09/2020 Tuyên truyền “Phòng chống dịch bệnh Covid – 19” 12D 11D 

27/09/2020 Tuyên truyền an toàn giao thông. 12E 11E 

2. Nội dung sinh hoạt chi đoàn 

Thời gian Nội dung Chuẩn bị 

11/09/2021 Phổ biến kế hoạch hoạt động tháng 9, KH Đại hội Đoàn. ĐTN 

18/09/2021 Giáo giục sử dụng mạng xã hội an toàn và phổbiến luật ANM 10D 

3. Các chi đoàn tiếp tục triển khai các cuộc thi tìm hiểu. 

4. Thành lập đội “Shippers xanh” Giúp nhà trường phát vở viết để học sinh đảm 

bảo các điều kiện về sách vở tham gia học trực tuyến. 
 

Nơi nhận: 

- Chi bộ - BGH (để báo cáo); 

- GVCN (để phối hợp); 

- Các Chi đoàn (để thực hiện); 

- Lưu ĐTN. 
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