ĐOÀN TNCS HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
BCH ĐOÀN KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TNTN
***
Số: /KH.ĐTN
Cần Thơ, ngày 22 tháng 10 năm 2012

KẾ HOẠCH
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11
Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Khoa Môi
Trường & TNTN; Ban Thường vụ Đoàn Khoa đề ra kế hoạch tổ chức Chào Mừng Ngày
Nhà Giáo Việt Nam như sau:
I - MỤC ĐÍCH
- Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2011;
- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích về ngày lễ truyền thống. Qua đó, thể hiện lòng biết
ơn, kính trọng, cũng như tinh thần tôn sư trong đạo của đoàn viên, thanh niên đến quý
thầy cô.
II - THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ
- Đối tượng tham gia: tất cả học viên, đoàn viên, thanh niên của Khoa Môi Trường &
TNTN;
- Thời gian thực hiện: Thứ 3, ngày 20/11/2012
+ Lúc 15g00: Tổ chức thi cắm hoa và viết thư pháp
+ Lúc 17g00: Chương trình văn nghệ chào mừng 20/11 và thi thiết kế trang phục
khoa tổng hợp
- Địa điểm: Sảnh Khoa Môi Trường & TNTN.
III - NỘI DUNG CHÍNH:
1) Tổ chức cuộc thi cắm hoa và viết thư pháp với chủ đề Nhà giáo Việt Nam.
- Đối tượng:
+ Tất cả các chi đoàn Khóa 36, 37, 38 trực thuộc khoa Môi trường và TNTN;
+ Đối với học viên cao học và khóa 35 không bắt buộc tham gia (nếu các đơn vị
tranh thủ được thời gian thì đăng kí trước ngày 14/11/2012 để Ban tổ chức để sắp
xếp).
- Dụng cụ: ban tổ chức sẽ bố trí địa điểm để tiến hành thi. Còn lại các phụ kiện trang
trí, dụng cụ hỗ trợ cắm hoa, viết thư pháp (dao, kéo, mực, bút, bản thuyết minh,…)
chi đoàn tự chuẩn bị.
- Nội dung: theo ý tưởng các chi đoàn, xoay quanh chủ đề chào mừng ngày Nhà giáo
Việt Nam 20-11.
- Cách tính điểm:
+ Sản phẩm dự thi đẹp, sáng tạo, mang ý nghĩa về ngày nhà giáo Việt Nam;
+ Nội dung bài thuyết trình ngắn gọn, xúc tích và mang ý nghĩa đầy đủ về sản
phẩm.
- Cơ cấu giải thưởng cuộc thi cắm hoa:
+ 01 giải nhất: 100.000 vnđ và giấy khen đoàn khoa;

+ 01 giải nhì: 80.000 vnđ và giấy khen đoàn khoa;
+ 01 giải ba: 50.000 vnđ và giấy khen đoàn khoa;
- Cơ cấu giải thưởng cuộc thi viết thư pháp:
+ 01 giải nhất: 80.000 vnđ và giấy khen đoàn khoa;
+ 01 giải nhì: 60.000 vnđ và giấy khen đoàn khoa;
+ 01 giải ba: 40.000 vnđ và giấy khen đoàn khoa;
- Lưu ý: mỗi đơn vị dự thi phải có bài để thuyết trình về phần thi của đội mình
2) Tổ chức cuộc thi thiết kế trang phục khoa:
(Xem trong kế hoạch về cuộc thi thiết kế trang phục khoa trong tệp đính kèm)
3) Chương trình văn nghệ tổng hợp chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.
(Xem thêm trong chương trình đính kèm)
IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thành lập Ban chỉ đạo gồm các đ/c:
- Đ/c Nguyễn Võ Châu Ngân
Chủ tịch Công đoàn Khoa Trưởng Ban
- Đ/c Phan Kiều Diễm
Bí thư Đoàn Khoa
P.Trưởng Ban
- Đ/c Bùi Thị Bích Liên
P. Bí thư Đoàn khoa
Phó ban
UVTV Đoàn khoa
Phó ban
- Đ/c Trần Hoàng Phúc
- Các đ/c là UV BCH Đoàn Khoa
Thành viên
Nhiệm vụ: Chỉ đạo, giám sát và đánh giá thực hiện kế hoạch.
2. Thành lập các tiểu ban bao gồm:
a) Tiểu ban phụ trách chung:
- Đ/c Phan Kiều Diễm
Bí thư Đoàn khoa
Trưởng tiểu ban
- Đ/c Nguyễn Thanh Việt
Phó Bí thư Đoàn khoa
Phó tiểu ban
- Đ/c Trần Hoàng Phúc
UVTV Đoàn khoa
Phó tiểu ban
Nhiệm vụ: Lập kế hoạch, điều hành thực hiện các nội dung của kế hoạch.
b) Tiểu ban Văn nghệ:
- Đ/c Bùi Thị Bích Liên
UVTV Đoàn Khoa
Trưởng tiểu ban
- Đ/c Nguyễn Huỳnh Như
UVBCH Đoàn Khoa
Phó tiểu ban
- Đ/c Vũ Thị Kim Nhàn
UVBCH Đoàn Khoa
Phó tiểu ban
Các đ/c Bí thư các chi đoàn, Đội Trưởng các đội nhóm Thành viên
Nhiệm vụ: Chuẩn bị chương trình văn nghệ, thiết kế sân khấu, âm thanh ánh
sáng.
c) Tiểu ban toàn trật tự; vệ sinh môi trường; phòng cháy chữa cháy:
- Đ/c Nguyễn Minh Tùng
Đội trưởng Đội BV
Trưởng tiểu ban
- Đ/c Lê Quốc Vinh
Đội trưởng Đội CĐ
Phó tiểu ban
- Đ/c Nguyễn Văn Hài
Đội trưởng Đội TNTN
Phó tiểu ban
- Các đ/c đội phó các Đội, Nhóm
Thành viên
Nhiệm vụ: Đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường

d) Tiểu ban cuộc thi “cắm hoa” và “Viết thư pháp”
- Đ/c Bùi Thị Bích Liên
P.Bí thư Đoàn Khoa
Trưởng tiểu ban
- Đ/c Tô Văn Nhơn
UVTV Đoàn Khoa
Phó tiểu ban
- Đ/c Hồ Thị Mơ
UVBCH Đoàn Khoa
Phó tiểu ban
- Các đ/c UVBCH Đoàn Khoa, Bí thư các chi đoàn
Thành viên
Nhiệm vụ: chuẩn bị và tổ chức thực hiện cuộc thi cắm hoa và hội trợ ẩm thực.
4) Tiến độ thực hiện:
STT
1
2
3
4
5
6
7

NỘI DUNG
Họp BTV đoàn khoa đề ra kế hoạch
Soạn và trình kế hoạch
Triển khai cho BCH Đoàn khoa
Triển khai toàn thể các chi đoàn, đội
nhóm.
Duyệt trương trình văn nghệ
Chương trình chào mừng ngày nhà
giáo Việt Nam
Họp tổng kết và rút kinh nghiệm

THỜI GIAN
19/10/2012
22/10/2012 đến 28/10/2012
30/10/2012 đến 03/11/2012
04/11/2012
18/11/2012
20/11/2012
21/11/2012

Trên là kế hoạch tổ chức Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 - 11 của Đoàn Khoa
Môi Trường & TNTN.
Trân trọng.

Duyeät Khoa
(Đã ký)
Lê Hoàng Việt

Nơi nhận:

-

BCN Khoa;
Các chi đoàn trực thuộc;
Lưu VP.

TM.Ban Toå Chöùc
P. Tröôûng ban
(Đã ký)
Phan Kiều Diễm

