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HUYỆN ĐOÀN HÒN ĐẤT 
ĐOÀN TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
Hòn Đất, ngày 29  tháng 09  năm 2016 

               Số: 06/KH - ĐTN  
 

KẾ HOẠCH 
Phát động thi đua, lớp học sạch sẽ, trường học không có rác  

và không bã kẹo cao su 
 

1. Mục đích: 
- Đẩy mạnh phong trào tình nguyện của ĐV – TN trường THPT Hòn Đất, nâng 

cao vai trò của ĐV – TN trong các hoạt động xã hội. Đặc biệt là hướng hoạt động đến 
công tác làm sạch và bảo vệ môi trường. 

- Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. 
- Phát huy tính chủ động sáng tạo của ĐV - TN trong việc nâng cao ý thức trách 

nhiệm vì cộng đồng, tạo môi trường cho ĐV – TN học tập lao động và sáng tạo. 
- Góp phần xây dựng “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” năm 

học 2015 – 2016 của trường THPT Hòn Đất 
2. Yêu cầu: 
- Tuyên truyền rộng rãi thu hút sự tham gia đông đảo của tất cả ĐV – TN toàn 

trường.  
- Đảm bảo tập trung thống nhất trong hành động, kỷ luật nghiêm. 
- Thu hút sự quan tâm hỗ trợ từ Nhà trường, Giáo viên chủ nhiệm các lớp… 
3. Đối tượng tham gia: 
- Tất cả ĐV - TN thuộc các Chi đoàn, chi hội của trường. 
4. Thời gian: - Bắt đầu từ 03/10/2016 đến hết năm học.  
5. Nhiệm vụ  
a./ Dọn dẹp bã kẹo cao su: 
- Các lớp tiến hành dọn sạch bã kẹo cao su trong lớp học, trên bàn ghế học sinh, 

giáo viên và hành lang ngoài lớp học. 
- Tất cả các lớp phải thực hiện nhiệm vụ này. 
b./ Nhặt rác trong khuôn viên và khu vực phía sau trường: 
- 15 phút đầu giờ của các ngày trong tuần (từ thứ 3 đến thứ 7) tất cả đoàn viên, 

thanh niên chi đoàn tập trung xuống sân trường nhặt rác theo lịch phân công, chịu sự 
quản lí của BTV Đoàn trường. 

- Những lớp không trực thì trừ  nửa số điểm chấm thi đua nề nếp của tuần 
trực. 

- GVCN kết hợp BTV Đoàn trường cùng tham gia quản lý lớp của mình khi đến 
ngày trực. 

 - Những lớp cạnh hai dãy cầu thang không thực hiện nhiệm vụ này, bao gồm: 
+ 12A4, 12A5: cạnh cầu thang chính dãy lầu 2. 
+ 10A4, 10A5: cạnh cầu thang chính dãy lầu 1. 
+ 11A1, 11A2: cạnh cầu thang phụ dãy lầu 2. 
 + 11A6, 11A7: cạnh cầu thang phụ dãy lầu 1. 

c./ Nhặt rác khu vực phía sau trường: 
- Mỗi lớp trực một tuần, có danh sách phân công cụ thể. 
- Chấm điểm theo tuần vào thứ bảy sau tiết sinh hoạt. 
- Sinh hoạt cuối tuần các lớp luôn phiên nhặt rác. 
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 d./ Trực vệ sinh cầu thang: 
 - Những lớp cạnh 2 dãy cầu thang thực hiện nhiệm vụ này theo cách sau: quét dọn 

vệ sinh, nhặt rác, dọn bã kẹo cao su khu vực hành lang cầu thang cạnh lớp học của mình, 
các bậc thang đến hành lang cầu thang tầng dưới. 

 - Phân công cụ thể như sau: 
+ 12A4, 12A5: phụ trách cầu thang chính dãy lầu 2. 
+ 10A4, 10A5: phụ trách cầu thang chính dãy lầu 1. 
 + 11A1, 11A2: phụ trách cầu thang phụ dãy lầu 2. 
+ 11A6, 11A7: phụ trách cầu thang phụ dãy lầu 1. 

e./ Vệ sinh lớp học: Phòng học, bàn nghế, kính, rèm sạch sẽ. 
- Bàn, ghế không viết vẽ bẩn. 
- Kính không bụi bẩn. 
- Rèm cửa sạch sẽ, không bứt khoen. 
6./ Khen thưởng: 
- Hằng tháng đoàn trường tổng kết điểm thi đua 01 lần và kiểm tra việc thực hiện 

kế hoạch của các khối lớp. 
- Tổng kết thi đua, phát thưởng cho những lớp thực hiện tốt kế hoạch vào học kỳ I 

và cả năm học. 
- Giải thưởng gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 1 giải Ba, 3 giải Khuyến khích. 
+ Giải Nhất: 1.000.000đ/ HK 
+ Giải Nhì: 600.000đ/ Giải/HK 
+ Giải Ba: 400.000đ/ Giải/HK 
+ Giải KK: 100.000/Giải/HK 
7./ Tổ chức thực hiện: 
- Đoàn trường lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, qui định thời gian trực cụ thể; 

triển khai đến GVCN và các lớp. 
- BGH, BTV Đoàn trường sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất và trừ điểm thi đua nếu 

lớp thực hiên không nghiêm túc. 
- Chi đoàn lớp và giáo viên chủ nhiệm triển khai xuống toàn thể đoàn viên trong 

trường để thực hiện. 
 

Nơi nhận:      T/M. BTV ĐOÀN TRƯỜNG 

- BGH, Chi bộ.                 Bí thư 
- GVCN các lớp. 
- BTV Đoàn trường. 
- Đội cờ đỏ. 
- Lưu công văn Đoàn trường   
         NGUYỄN VIỆT CHUNG 
 
 
 
 

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU 
HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

NGUYỄN QUANG HẠNH 
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DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHẶT RÁC 

Học kì I năm học 2016 – 2017 
(Kem theo kế hoạch số 06/KH - ĐTN, ngày 29/9/2016  

của BCH Đoàn trường) 
 

Tuần/ thứ Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 
03/10/2016 - 08/10/2016 12a1 12a2 12a3 12a6 12a7 

10/10/2016 - 15/10/2016 11a3 11a4 11a5 11a8 11a9 
17/10/2016 - 22/10/2016 10a1 10a2 10a3 10a6 10a7 

24/10/2016 - 29/10/2016 10a8 10a9 12a1 12a2 12a3 

31/10/2016 - 05/11/2016 12a6 12a7 11a3 11a4 11a5 

07/11/2016 - 12/11/2016 11a8 11a9 10a1 10a2 10a3 

14/11/2016 - 19/11/2016 10a6 10a7 10a8 10a9 12a1 

21/11/2016 - 26/11/2016 12a2 12a3 12a6 12a7 11a3 
28/11/2016 - 03/12/2016 11a4 11a5 11a8 11a9 10a1 

05/12/2016 - 10/12/2016 10a2 10a3 10a6 10a7 10a8 

12/12/2016 - 17/12/2016 10a9 12a1 12a2 12a3 12a6 
19/12/2016 - 24/12/2016 12a7 11a3 11a4 11a5 11a8 

26/12/2016 - 31/12/2016 11a9 10a1 10a2 10a3 10a6 
02/01/2017 - 07/01/2017 10a7 10a8 10a9 12a1 12a2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


