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 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 TP. HỒ CHÍ MINH – QUẬN 5 TP.HCM, ngày 20  tháng 10  năm 2015 
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG CỬU LONG 
  _______                                                  
 Số : 07/KH-ĐTN 
  

KẾ HOẠCH 
V/V TỔ CHỨC ĐỢT HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG  
NGÀY NHÀ GIÁO VI ỆT NAM 20 - 11 NĂM 2015 

 

Để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015. Được sự chấp thuận của cấp Uỷ Chi Bộ, Ban 

Giám hiệu Nhà trường. Nhằm tạo sân chơi lành mạnh và giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên, 

HSSV trong toàn trường. Nay BCH Đoàn trường phát động phong trào học tập, văn thể mỹ tới toàn thể học 

sinh trong nhà trường với nội dung như sau: 

 
I.  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
 
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Xây dựng lối 

sống tập thể, vui tươi, khoẻ mạnh. 

- Quán triệt và thực hiện tốt nội quy, quy chế nhà trường trong toàn thể HSSV như: Không đi trễ, không bỏ 

tiết, mặc đúng đồng phục khi đến phòng thực hành. 

- Tích cực trong học tập: Không gây mất trật tự, không làm việc riêng trong giờ học. Nhiệt tình tham gia 

phát biểu xây dựng bài trong các tiết học. 

- Triển khai và thực hiện cuộc vận động: “ Mùa thi nghiêm túc, chất lượng cao”, 

- “Nói không với tiêu cực trong thi cử”, “ Học tốt, dạy tốt”  

     
 II.  NỘI DUNG THỰC HIỆN:  
 
 Bóng đá nam mini 

- Đăng kí không giới hạn số lượng. 
- Thời gian đăng ký: từ nay đến 4/11/2015 theo mẫu 
- Thời gian thi đấu dự kiến là: 7-16/11/2015 
- Kinh phí tham gia: 500.000đ/đội. 
- Nộp đăng ký cho thầy Nguyễn Thanh Trung sđt: 0946191935 
 

III. BI ỆN PHÁP THỰC HIỆN 
 

1. Thành lập ban tổ chức 

- Đ/c Trần Thị Tuyết Duyên –  Bí thư đoàn trường Trưởng ban 

- Đ/c Nguyễn Thanh Trung –  Phó bí thư đoàn trường Phó banjgg       

- Đ/c Vương Thuận Phát – Giáo viên khoa Xét Nghiệm Thành viên 
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2. Tiến độ thực hiện 

- Từ 19/10 đến 26/10/2015: Xây dựng kế hoạch  

- Ngày 26/10/2015: Xin ý kiến lãnh đạo 

- Từ 27/10 đến 15/11/2015: Triển khai kế hoạch 

- Ngày 16/11/2015: Tổng kết, báo cáo 

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 năm 2015 của 

Đoàn trường Cửu Long, căn cứ vào kế hoạch này đề nghị các chi đoàn chủ động xây dựng kế hoạch tổ 

chức thực hiện và đạt hiệu quả cao.  

 
  TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG 
       PHÓ BÍ THƯ 
  (đã kí) 
 
 
 
  Nguyễn Thanh Trung 
  

* Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (xin ý kiến chỉ đạo)  
- Quận Đoàn, Đảng bộ (báo cáo) 
- Ban Chấp Hành Đoàn trường; 
- Chi Đoàn trực thuộc; 
- Văn phòng, các khoa 
- GVCN, lớp, lưu (web) 


