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KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM THÁNG 01 + 02/2022 

 

Chủ đề: Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Thủ đô và đất nước đổi mới. 

- Các lớp phát động đợt thi đua trong chuỗi hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng 

Thủ đô và đất nước đổi mới. 

- Hoàn thành dữ liệu Học kỳ 1 trên cơ sở dữ liệu ngành. 

- Chống tư tưởng dã đám sau khi kết thúc Học kỳ 1 và trước/sau Tết Nguyên đán 

- Tuyên truyền về Nghị định cấm đốt pháo của Chính phủ, kí cam kết. Truyền thông về 

thực hiện ATVS thực phẩm. 

- Tăng cường công tác quản lý HS trước và sau Tết Nguyên đán. 

- Xét chọn HS có Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và HS ghèo vượt khó để nhận quà hỗ trợ 

nhân dịp đón Tết cổ truyền. Tổ chức trao quà cho HS có Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 

HS nghèo vượt khó. 

- Chuyên đề GDHN chủ đề 5 giờ chào cờ  

- Chuyên đề GDHN chủ đề 6 giờ chào cờ  

- Chuyên đề GDNGLL chủ đề 6 giờ chào cờ  

- Các hoạt động Tết trồng cây . 

- Thực hiện giáo dục NSTLVM đối với khối 10,11 bài 2 – tiết 2 vào giờ SH 

- 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.  

- Chuyên đề “An toàn giao thông, nụ cười cho ngày mai”. 

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

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

- 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 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Tuyên truyền ATGT, phổ biến GD pháp luật. 
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