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                                                           KẾ HOẠCH 

Phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học 

Năm học 2021-2022 
  

Căn cứ vào  Quyết định số 1758/QĐ-BGDĐT, ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)  KH 06 của BCH Đoàn trường THPT số 2 TP Lào 

Cai .Căn cứ Nội quy cơ quan trường THPT số 2 TP Lào Cai, BCH đoàn trường xây 

dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá năm học 

2021-2022, với các nội dung như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 
- Nâng cao nhận thức của  học sinh về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không 

khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

- Xây dựng môi trường làm việc, học tập không khói thuốc lá, góp phần vào mục 

tiêu giữ gìn, bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tác 

hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc 

lá trong trường học. 

2. Yêu cầu 
- Cung cấp cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về công tác phòng, 

chống tác hại của thuốc lá; nâng cao hiểu biết về tác hại của thuốc lá đối với bản 

thân, gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo 

viên, nhân viên và học sinh trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

- Đảm bảo 100% học sinh được trang bị kiến thức và kỹ năng về công tác phòng, 

chống tác hại của thuốc lá và thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

II. Nội dung thực hiện 

1. Tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại 

thuốc lá và các văn bản bản pháp luật khác có liên quan: 
- Luật phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2012; 

- Chỉ thị số 12/2007/CT-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

- Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; 

- Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá; 

- Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

- Chỉ thị số 56/2007/CT-BGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành 

giáo dục; 



- Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và 

lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục; 

- Quyết định số 1758/QĐ-BGDĐT, ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

Cùng với các văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền về công tác phòng, chống 

tác hại của thuốc lá. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp kịp thời thông 

tin liên quan đến công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá nhằm làm chuyển biến nhận 

thức của đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động, học sinh về tác 

hại của thuốc lá, tác hại của việc hút thuốc lá thụ động, từng bước tạo sự đồng thuận cao 

của mọi người về thực hiện chính sách cấm hút thuốc lá tại các đơn vị, xây dựng môi 

trường làm việc, học tập, sinh hoạt không có khói thuốc lá. 

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, thông tin, truyền thông về công tác phòng, 

chống tác hại của thuốc lá; chọn lựa các nội dung quan trọng, cơ bản về tác hại của 

thuốc lá, những ích lợi của việc không hút thuốc lá chủ động, không hút thuốc lá thụ 

động, trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ môi trường làm việc, học tập và sinh hoạt. 

3. Phát huy vai trò tích cực của các đội tự quản 
Chú trọng phát huy vai trò tích cực của các lớp trưởng, bí thư , đội tự quản trong việc 

vận động các thành viên giảm hút tiến đến không hút thuốc lá; tuyên truyền công tác 

phòng, chống tác hại của thuốc lá; tham gia kiểm tra, giám sát việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

4. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra 
Chỉ đạo, tổ chức công tác kiểm tra và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý các 

hành vi vi phạm pháp luật về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đưa nội 

dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá vào 

kế hoạch kiểm tra nội quy học sinh được tiến hành định kỳ và thường xuyên. 

5. Thực hiện các tiêu chí về thi đua, khen thưởng 
Bổ sung vào nội quy, quy chế làm việc của việc tuân thủ quy định của pháp luật về 

công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời cũng là một tiêu chí về thi thi 

đua, khen thưởng để xem xét, đánh giá kết quả thi đua cuối năm học của từng cá 

nhân trong đơn vị. 

III. Giải pháp thực hiện: 

1. Thành lập ban chỉ đạo 
BCH Đoàn trường ra quyết định thành lập ban chỉ đạo công tác phòng, chống tác hại 

của thuốc lá để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác 

phòng, chống tác hại của thuốc lá, phân công các lớp trưởng, bí thư các chi đoàn. 

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai 
Phó Bí thư xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện các quy định của pháp 

luật về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đến từng thành viên của đơn vị, 

việc triển khai phải đảm bảo đúng đối tượng, đầy đủ các nội dung. 

3. Xây dựng và phổ biến các tài liệu truyền thông 
- Phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và biện pháp phòng, chống tác hại 

của thuốc lá tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh tại đơn vị: 



- Triển khai các văn bản chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá, các kế hoạch, 

hoạt động và mô hình “Trường học không khói thuốc lá” tới toàn thể cán bộ giáo 

viên, nhân viên và học sinh bằng nhiều hình thức như: 

+ Giáo dục, tuyên truyền thông qua chương trình chính khóa: Thực hiện tích hợp, 

lồng ghép nội dung giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá 

trong một số môn học chính khóa theo chương trình quy định. 

+ Giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động ngoại khóa: Hoạt động GDNGLL, nói 

chuyện chuyên đề, sinh hoạt dưới cờ, chương trình phát thanh măng non... 

+ Tuyên truyền thông qua đăng tải trên Website đoàn trường…nhằm phổ biến tới 

học sinh các quy định của nhà nước, của thành phố về tác hại của hút thuốc lá và 

khói thuốc thụ động. Đặc biệt chú trọng giáo dục và ngăn ngừa học sinh sử dụng 

các sản phẩm thuốc lá. 

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường, Ban đại diện cha mẹ 

học sinh để giáo dục về phòng, chống táchại của thuốc lá. 100% các đơn vị tổ chức 

cho học sinh ký cam kết thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và thực hiện 

tốt cam kếttrường học không khói thuốc. 

4. Xây dựng môi trường không khói thuốc lá 
Thực hiện việc cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà trường, trong khuôn viên đơn 

vị theo quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

Gắn biển cấm hút thuốc lá trong khuôn viên làm việc trong nhà. 

IV. Tổ chức thực hiện: 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN NĂM HỌC 2021-2022 

THÀNH ĐOÀN LÀO CAI 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT SỐ 2 

TP LÀO CAI 
________________________ 

Số: 02/KH-ĐTNLC2 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

 

Lào Cai, ngày06 tháng 9 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN 

NĂM HỌC 2021-2022 

 

      

Tháng 
Nội dung 

Biện pháp tổ chức 

Người thực hiện 

9/ 2021 

 

 

- Thu giấy sinh hoạt hè từ địa phương. 

- Kiện toàn đội cờ đỏ, đội xung kích thực hiện các 

nhiệm vụ của đoàn trường. 

- Lao động tình nguyện, tiếp tục hoàn thiện công 

trình thanh niên. 

- Kiện toàn tổ chức đoàn: tổ chức chi đoàn, Đoàn 

trường. 

- Hướng dẫn tổ chức đại hội các chi đoàn, đại hội 

mẫu tại chi đoàn 12ª1 

- Chuẩn bị hồ sơ đại hội đoàn trường. 

- Đ/c Huyền 

- Đ/c Huyền, đ/c Thuỷ 

 

- Đ/c Thuỷ và 22 chi 

đoàn. 

- Tổ chức ĐH các chi 

đoàn. 

- BCH ĐT xây dựng 

chương trình ĐH. 

- Đ/c Huyền và BCH 

- Tuyên truyền... 



- Phát động thực hiện xây dựng và tạo cảnh quan  

Xanh - Sạch - Đẹp. 

- Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 9 

- Thực hiện tháng an toàn giao thông. 

-Ký cam kết chấp hành pháp luật, ATGT, không 

hút thuốc lá…ký cam kết 3 bên và đại diện lớp 

trưởng ký cam kết 

- Rà soát danh sách đoàn viên và kiểm tra sổ Chi 

đoàn.  

- Tổ chức ngoại khóa đầu tuần: Chắp cánh ước mơ  

- Thực hiện các văn bản chỉ đạo và các hoạt động 

do Đoàn cấp trên giao. 

- Sơ kết hoạt động tháng 9 

 

- Đ/c Huyền và 22 BT 

 

- Đ/c Huyền, đ/c Thuỷ 

 

-Đ/c Huyền 

 

-BCH Đoàn trường 

 

-Thực hiện theo kế 

hoạch  

- Đ/c Huyền chủ trì. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/2021 

 

 

 

 

- Tiếp tục quản lí nề nếp ĐVTN. Kiểm tra việc 

thực hiện ATGT của ĐVTN 

- Đại hội Đoàn trường. 

 

- Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn cho Bí thư 

CĐ và lớp trưởng. 

- Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 10 

 

- Lao động vệ sinh tình nguyện. 

- Kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp TNVN 

(15/10) và Hội LH Phụ nữ Việt Nam (20/10). 

- Thu thập thông tin thông qua Hòm thư góp ý của 

Đoàn trường. 

- Kiểm tra thực hiện nội quy học sinh hàng tuần 

mỗi lớp tối thiểu 2 lần/ tuần 

- Tổ chức cho HS đăng ký tham gia các Câu lạc 

bộ. 

- Thực hiện các văn bản chỉ đạo và các hoạt động 

do Đoàn cấp trên giao. 

- Họp BCH Đoàn trường mở rộng: Họp triển khai 

kế hoạch Đoàn nhiệm kỳ 2021-2022 và phân công 

nhiệm vụ BCH; Sơ kết hoạt động tháng 10. 

- BCH Đoàn trường  

 

- Phân công chuẩn bị  

ĐH  

- Đ/c Huyền lên kế 

hoạch và tổ chức. 

- Đ/c Huyền và các Bí thư 

CĐ 

- Đ/c Thuỷ 

- Đ/c Huyền 

 

- Phát động trước cờ 

 

 

- Báo cáo chi bộ, BGH 

 

- Đ/c Huyền 

- BCH Đoàn trường 

 

 

11/2021 

 

- Tiếp tục quản lí nề nếp ĐVTN. 

- Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 11 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20/ 11 (tháng thi đua học tập, cuộc thi 

văn nghệ chào mừng ngày NGVN 20/11). 
- Xét chọn thanh niên ưu tú để bồi dưỡng giới thiệu 

vào đoàn. Kết nạp Đoàn đợt 1 chào mừng ngày 

20/11. 

- Kiểm tra thực hiện nội quy học sinh hàng tuần 

mỗi lớp tối thiểu 2 lần/ tuần 

- BCH đoàn trường. 

- Đ/c Huyền và 22 

BTCĐ 

- Đ/c Huyền xây dựng kế 

hoạch. 

 

 

- Tổ chức lễ kết nạp ĐV 

mới: Đ/c Huyền 

 



- Đội VNXK chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ 

chào mừng ngày 20/11. 

- Chuẩn bị tập luyện cho cuộc thi TN thanh lịch 

cấp thành  phố. 

-  Tổng kết thi đua đợt 1 (Ban thi đua Đoàn 

trường). 

- Xây dựng kế hoạch công trình TN: Chăm sóc, cải 

tạo vườn hoa thanh niên. 

- Thực hiện các văn bản chỉ đạo và các hoạt động 

do Đoàn cấp trên giao. 

- Tham gia các hoạt động giao lưu, kết nghĩa. 

- Họp BCH Đoàn trường mở rộng: Sơ kết hoạt 

động tháng 11. 

- Đ/c Huyền và BCH 

 

 

 

-Đ/c Doanh 

 

- Đ/c Thuỷ và TN ưu tú 

 

-Thực hiện theo kế 

hoạch. 

- BCH Đoàn trường 

- Đ/c Huyền chủ trì. 

 

 

 

12/ 2021 

- Tiếp tục đẩy mạnh duy trì nề nếp ĐVTN. Tiếp 

tục kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, học 

sinh tích cực. 

- Kiểm tra thực hiện nội quy học sinh hàng tuần 

mỗi lớp tối thiểu 2 lần/ tuần 

- Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 12 

- Quán triệt tốt quy chế thi cử. 

- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân 

dân Việt Nam (22/12) 

- Chuẩn bị công tác sơ kết hoạt động đoàn trường 

học kì I. Họp BCH mở rộng sơ kết công tác thi đua 

học kì I. 

- Tổng kết các hoạt động đoàn năm 2021. 

- Tuyên dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có 

thành tích xuất sắc trong học kỳ I. 

- Chăm sóc vườn hoa TN. Lao động vệ sinh. 

 

- Lao động tình nguyện: Chăm sóc nghĩa trang, cac 

di tích lịch sử. 

- Thực hiện các văn bản chỉ đạo và các hoạt động 

do Đoàn cấp trên giao. 

- Tham gia các hoạt động giao lưu, kết nghĩa 

- Họp BCH Đoàn trường mở rộng: Sơ kết hoạt 

động tháng 12 

 - BCH 

  

 

- Đ/c Huyền và 22 BT 

- ĐVTN 

 - Thăm các đơn vị. 

 

- Đ/c Huyền chủ trì. 

 

 

- Đ/c Huyền chủ trì. 

- Ban thi đua 

 

- Đ/c Thuỷ: Phân công 

lao động 

- Đ/c Nam, Thuỷ 

 

-BCH Đoàn trường 

 

- BCH Đoàn trường 

- Đ/c Huyền. 

1/ 2022 

- Tiếp tục đẩy mạnh duy trì nề nếp ĐVTN. Duy trì 

lao động vệ sinh tạo cảnh quan trường lớp xanh - 

sạch - đẹp. 

- Kiểm tra thực hiện nội quy học sinh hàng tuần 

mỗi lớp tối thiểu 2 lần/ tuần 

- Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 1 

- Tổ chức tốt công tác giáo dục đạo đức lối sống 

đối với ĐVTN trong nhà trường. 

 Làm vệ sinh toàn trường 

 

- Đ/c Huyền và 22 BT 

- Tuyên truyền... 

  

- Chuẩn bị nội dung sinh 

hoạt đoàn trường. 



- Tăng cường biện pháp nâng cao ý thức học tập 

của ĐVTN. 

- Chăm sóc công trình thanh niên. 

 

- Thực hiện các văn bản chỉ đạo và các hoạt động 

do Đoàn cấp trên giao. 

- Họp BCH Đoàn trường mở rộng: Sơ kết hoạt 

động tháng 1/ 2022. 

- Đ/c Thuỷ và CLB tình 

nguyện 

- BCH Đoàn trường 

 

- Đ/c Huyền chủ trì. 

 

 

 

2/ 2022 

- Tiếp tục duy trì củng cố nền nếp. 

- Tổ chức hoạt động mừng Đảng mừng Xuân. 

- Tuyên truyền ĐVTN chấp hành tốt những quy 

định của nhà nước, địa phương về ATGT, đốt pháo 

nổ, tàng chữ, vận chuyển, buôn bán vũ khí... trong 

dịp Tết nguyên đán. 

- Kiểm tra thực hiện nội quy học sinh hàng tuần 

mỗi lớp tối thiểu 2 lần/ tuần 

- Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 2 

- Chăm sóc công trình thanh niên. Lao động vệ 

sinh chăm sóc tuyến đường thanh niên tự quản. 

- Thực hiện các văn bản chỉ đạo và các hoạt động 

do Đoàn cấp trên giao. 

- Tham gia các hoạt động giao lưu, kết nghĩa 

- Họp BCH Đoàn trường mở rộng: Sơ kết hoạt 

động tháng 2 

- Tuyên truyền... 

  

 

 

 

 

- Đ/c Huyền và các bí 

thư - Đ/c Thuỷ    

 

-BCH Đoàn trường 

 

- BCH Đoàn trường 

- Đ/c Huyền chủ trì 

 

3/ 2022 

- Tiếp tục duy trì và củng cố nề nếp. 

- Tiếp tục công tác hướng nghiệp đối với ĐVTN 

cuối cấp. 

- Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng ngày 

thành lập Đoàn 26/ 3: Tuyên dương ĐVTN ưu tú, 

thực hiện tháng thi đua học tập và rèn luyện tốt. 

- Tổ chức lễ kỉ niệm 89 năm ngày Thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với chương trình 

” 

- Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 3 

- Phối kết hợp với công đoàn kỉ niệm ngày Quốc 

tế phụ nữ 8/ 3. 

- Bình chọn thanh niên ưu tú để bồi dưỡng giới 

thiệu vào đoàn; Tổ chức mở lớp cảm tình đoàn kết 

nạp đợt chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/ 3. 

- Tư vấn hướng nghiệp cho ĐVTN k12. 

- Chăm sóc vườn TN. Lao động vệ sinh tuyến 

đường thanh niên. 

- Kiểm tra thực hiện nội quy học sinh hàng tuần 

mỗi lớp tối thiểu 2 lần/ tuần 

 - BCH 

- Tuyên truyền... 

  

- Chuẩn bị CSVC, duyệt 

chương trình 

 

- Sinh hoạt đoàn trường 

- Đ/c Huyền và BCH 

Đoàn trường xây dựng 

và thực hiện KH. 

 

-Đ/c Huyền và 22 BT 

-BCH 

 

- Kết nạp, phát thẻ 

 

 

 

- Kết hợp với trung tâm 

dạy nghề, các tổ chức 

đoàn thể. 



- Thực hiện các văn bản chỉ đạo và các hoạt động 

do Đoàn cấp trên giao. 

- Họp BCH mở rộng: Sơ kết thi đua đợt 2.  

- BCH Đoàn trường. 

 

- Đ/c Huyền chủ trì. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/ 2022 

- Tiếp tục duy trì, củng cố nề nếp. 

- Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 4 

- Phát động và tổ chức các hoạt động giáo dục 

truyền thống về ngày lễ 30/ 4, 1/5. 

- Tăng cường hoạt động của đội cờ đỏ, nâng cao ý 

thức chấp hành nội quy của ĐVTN. 

- Tuyên truyền sâu rộng về kì thi THPT Quốc gia 

năm 2022. 

- Tiếp tục công tác hướng nghiệp đối với ĐVTN 

cuối cấp. 

- Thực hiện các văn bản chỉ đạo và các hoạt động 

do Đoàn cấp trên giao. 

- Kiểm tra thực hiện nội quy học sinh hàng tuần 

mỗi lớp tối thiểu 2 lần/ tuần 

- Quán triệt tốt quy chế thi hết học kì II và thi tốt 

nghiệp đối với học sinh cuối cấp. 

- Họp BCH sơ kết thi đua. 

- Tham gia các hoạt động giao lưu, kết nghĩa 

- Lao động vệ sinh. Chăm sóc công trình TN. 

- Họp BCH Đoàn trường mở rộng: Sơ kết hoạt 

động tháng 3 

- BCH 

- Đ/c Huyền và 22 BT 

- BT chi đoàn 

- Tổ chức tuyên truyền 

 

- Phối hợp thực hiện 

 

- Kí cam kết mùa thi 

nghiêm túc 

-BCH Đoàn trường 

 

-BCH Đoàn trường 

 

-BCH Đoàn trường 

 

- Đ/c Huyền chủ trì. 

- BCH Đoàn trường 

- Đ/c Thuỷ 

- Đ/c Huyền chủ trì. 

 

 

 

5/ 2022 

- Thực hiện các văn bản chỉ đạo và các hoạt động 

do Đoàn cấp trên giao. 

- Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) 

- Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 5 

- Tiếp tục quán triệt tốt quy chế thi hết học kì II và 

kì thi THPT Quốc gia năm 2021. 

- Kiểm tra sinh hoạt Chi đoàn đợt cuối, đánh giá 

xếp loại các Chi đoàn, Đoàn viên. Tổng kết hoạt 

động Đoàn cả năm. 

- Hướng dẫn công tác sơ kết học kì II và tổng kết 

công tác đoàn năm học 2021- 2022. 

- Yêu cầu các chi đoàn tổng kết các hoạt động 

đoàn, có báo cáo chi tiết. 

- Kết nạp Đoàn đợt 3 (nếu có) 

- Chuyển sinh hoạt đoàn cho khối 12. Phát Thuỷếu 

sinh hoạt hè cho khối 10,11. 

- Tổng kết các hoạt động giao lưu, kết nghĩa 

- Lao động vệ sinh.  Chăm sóc vườn TN 

- Phối hợp với Ban HĐGDNGLL và các tổ chức 

khác trong nhà trường tổ chức "Lễ tri ân và 

trưởng thành" cho ĐVTN khối 12. 

- Đ/c Huyền xây dựng 

KH. 

- BCH 

 

- Đ/c Huyền và 22 BT 

 

 

- Khen thưởng 

  

 

- Hoàn tất hồ sơ. 

  

 

 

- Tham gia Hội nghị. 

- Ký kết bàn giao hs. 

 

- BCH Đoàn trường 

- Đ/c Thuỷ 

-BCH đoàn trường 

 



- Tổng kết đoàn năm học 2021-2022 - Đ/c Huyền chủ trì. 

 

 

    Nơi nhận: 

   - Chi bộ, BGH (b/c); 

  - Thành đoàn Lào Cai (b/c); 

  - Lưu VP Đoàn. 

 T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG 

   Bí thư 

 

 

 

 

   Trần Thị Thu Huyền 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 


