THÀNH ĐOÀN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐÀO SƠN TÂY

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Tp.Thủ Đức, ngày 3 tháng 9 năm 2021

***

Số: 01/ KH-ĐTN

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động chào mừng năm học mới
Năm học 2021 -2022
Căn cứ kế hoạch số 07/KH-THPT.ĐST của trường THPT Đào Sơn Tây về việc tổ
chức hoạt động chào mừng năm học 2021-2022;
Thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đoàn trường THPT Đào Sơn Tây nhiệm kì
2020-2021;
BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào đón học sinh
khối 10 năm học 2021-2022 gồm các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Giới thiệu về trường, Đoàn trường năm học 2021 – 2022;
- Giúp các học sinh đầu cấp có thể giao lưu, tăng tinh thần đoàn kết;
- Tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh nhằm thu hút đông đảo Đoàn viên thanh niên tham gia;
- Giới thiệu giúp học sinh tiếp cận với trang thông tin chính thống của nhà trường
nhằm hỗ trợ công tác tiếp thu thông tin giúp ích cho dạy học trực tuyến;
- Tổ chức trên nền tảng online đảm bảo công tác phòng chống dịch covid-19.
II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - ĐỐI TƯỢNG:
1. Thời gian: từ ngày 05/9/2021 đến ngày 10/10/2021
2. Địa điểm: Học sinh tham gia các hoạt động trực tuyến.
3. Đối tượng tham gia: Toàn thể học sinh trường THPT Đào Sơn Tây.
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Thực hiện video chào đón năm học mới. (Phối hợp với CLB acoustic)
+ Tuyên truyền phòng chống dịch covid 19
+ Chào đón học sinh khối 10
+ Trống khai trường
2. Tổ chức cuộc thi “Lớp tôi là số 1”
a. Nội dung: Mỗi lớp tự thiết kế cho mình poster lớp. Các lớp tự do sáng tạo
nhưng phải đảm bảo trên poster có đầy đủ thông tin của lớp gồm:
+ Tên GVCN – bộ môn giảng dạy
+ Số lượng học sinh của lớp
+ Logo lớp tự thiết kế
+ Slogan của lớp
b. Số lượng: Mỗi lớp bắt buộc tham gia 1 poster.
c. Hình thức: Poster phải có độ phân giải cao, màu sắc hài hoà.
d. Nộp bài: Các lớp nộp poster qua email: doanthanhnienthptdst@gmail.com
ghi rõ tiêu đề: Tác phẩm tham gia cuộc thi “lớp tôi là số 1”_ lớp.
Hạn chót: 00h00 ngày 24/9/2021 (thứ 6)
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Poster của các lớp sẽ được đăng lên fanpage Trường THPT Đào Sơn Tây
Tp.HCM để bình chọn phần thi: poster được yêu thích nhất.
+ Quy cách tính điểm:
• Like hoặc các cảm xúc khác: 1 điểm
• Share: 3 điểm
Lưu ý: - Chỉ tính điểm like, share cho tài khoản có like trang fanpage Trường THPT
Đào Sơn Tây Tp.HCM.
- Nghiêm cấm các hình thức hack like, nếu phát hiện ra gian lận hack like
BTC Sẽ loại phần thi của lớp.
3. Minigame: “Chào đón tân DSTer 2K6”.
Vào 19h00 thứ 7 hàng tuần từ ngày 18/9/2021 đến ngày 10/10/2021 Đoàn trường
sẽ tổ chức minigame trên fanpage Đoàn trường, các bạn học sinh có thể tham gia để
giành giải thưởng và điểm cộng cho lớp.
4. Cơ cấu giải thưởng:
- Cuộc thi “Lớp tôi là số 1”: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích.
- Minigame: 4 minigame, mỗi minigame 2 giải nhất
- Giải thưởng: Đoàn trường sẽ cộng điểm hạnh kiểm cho HS đạt giải và điểm thi
đua cho lớp có học sinh đạt giải theo quy định)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ban chỉ đạo:
- Cô Hoàng Thị Hảo – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng – Trưởng ban
- Cô Trần Thị Minh Đức – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng – Phó ban
- Thầy Trần Ngọc Vỹ – Phó Hiệu trưởng – Phó ban
2. Thành lập Ban tổ chức:
- Đ/c Lê Đặng Thảo Nhi – TLTN – Trưởng Ban
- Đ/c Lại Hoàng Hiệp – Bí thư CĐGV – Phó Ban
- Đ/c Bùi Thiện Minh Mẩn – Bí thư Đoàn trường – Phó Ban
- Các thành viên trong BCH Đoàn trường
3. Tiến độ thực hiện:
- Từ ngày 26/8/2021 đến ngày 1/9/2021: Xây dựng và họp thống nhất kế hoạch.
- Ngày 11/9/2021: Triển khai kế hoạch đến lớp và GVCN.
- Từ Ngày 11/9/2021 đến ngày 10/10/2021: Tổ chức các hoạt động.
- Ngày 11/10/2021: Ban tổ chức họp rút kinh nghiệm.
Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng năm học 2021-2022 của BCH
Đoàn trường, đề nghị các lớp nghiêm túc thực hiện./
XÁC NHẬN CỦA BGH
TLTN
TM. BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ

HOÀNG THỊ HẢO

Lê Đặng Thảo Nhi

Bùi Thiện Minh Mẩn
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THỂ LỆ
“MINIGAME”
TRÒ
CHƠI

Tự hào là
một DSTer

Đuổi hình
bắt chữ

Giải mã ô
chữ

Con đường
đến trường

THỂ LỆ (CÁCH CHƠI)
- Học sinh nêu ra một điều yêu thích nhất, một kỉ niệm đặc biệt khi học ở
THPT Đào Sơn Tây hoặc một lí do bạn chọn vào học ở THPT Đào Sơn Tây
dưới phần bình luận.
- Tag tên 3 người bạn của mình kèm một con số may mắn
- Bình luận nào được nhiều like nhất sẽ là người chiến thắng
- Cơ cấu giải thưởng: 2 giải nhất
- Đoàn trường sẽ đưa ra hình ảnh, học sinh giải mã câu chữ thông qua hình
ảnh.
- Học sinh bình luận đáp án kèm một con số may mắn
- Đoàn trường sẽ tổ chức random livestream chọn ra 1 con số may mắn
- Học sinh nào đưa ra đáp án đúng kèm số may mắn hoặc thấp hơn gần nhất
với con số may mắn được chọn sẽ là người chiến thắng
- Cơ cấu giải thưởng: 2 giải nhất
- Học sinh trả lời 5 ô chữ hàng ngang dựa vào câu hỏi và tìm ra được ô chữ
hàng dọc.
- Học sinh bình luận đáp án kèm một con số may mắn
- Đoàn trường sẽ tổ chức random livestream chọn ra 1 con số may mắn
- Học sinh nào đưa ra đáp án đúng kèm số may mắn hoặc thấp hơn gần nhất
với con số may mắn được chọn sẽ là người chiến thắng
- Cơ cấu giải thưởng: 2 giải nhất
- Đoàn trường sẽ đưa ra hình ảnh có 4 con đường đến 4 địa điểm trong
trường, học sinh cần xác định được mỗi con đường sẽ dẫn đến khu vực nào
trong trường.
- Học sinh bình luận 4 địa điểm mà 4 con đường dẫn đến kèm số lượng người
có đáp án giống bạn.
- Học sinh nào đưa ra đáp án đúng nhanh nhất hoặc kèm số lượng người có
đáp án đúng thấp hơn gần nhất với số lượng người đúng sẽ là người chiến
thắng.
- Cơ cấu giải thưởng:2 giải nhất: 1 giải trả lời nhanh nhất, 1 giải đoán đúng
hoặc gần đúng số lượng người có đáp án đúng
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