HĐĐ HUYỆN GIANG THÀNH
LIÊN ĐỘI THCS VĨNH PHÚ

SỐ: 01/KHLĐ

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
Vĩnh Phú, ngày 11 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC VUI ĐÊM TRUNG THU
Năm học 2020 - 2021
Thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng đội xã Vĩnh Phú
Thực hiện kế hoạch chỉ đạo tổ chức tết Trung thu của BGH trường THCS
Vĩnh Phú. Nay Liên đội THCS Vĩnh Phú thông báo đến toàn thể các đồng chí
giáo viên chủ nhiệm, các đồng chí trong BPTTN và các em học sinh nội dung cụ
thể như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
Nhằm tạo điều kiện cho các em thiếu nhi được giao lưu học hỏi và vui chơi
nhân dịp tết Trung thu năm 2020. Qua đó góp phần giáo dục, động viên các em
thiếu nhi học tập và rèn luyện tốt năm điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành con
ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
II. Nội dung tổ chức:
- Tổ chức thi làm lồng đèn đẹp của các chi đội.
- Tổ chức trò chơi dân gian, văn nghệ, liên hoan tại sân trường đêm Trung
thu.
III. Thời gian và địa điểm:
-Mỗi chi đội nộp 1 lồng đèn chậm nhất vào sáng ngày 29 tháng 09 năm
2020 tại phòng hội đồng nhà trường. (thể loại tự do)
- Tổ chức đêm trung thu tại sân trường THCS Vĩnh Phú vào lúc 17h ngày
01/10/2020 (tối 15/8 âm lịch)
IV. Đối tượng tham gia:
- Tất cả học sinh - đội viên của 10 chi đội đều tham gia vui đêm Trung thu
(nghỉ phải có phép).
- Đề nghị tất cả các giáo viên chủ nhiệm có mặt đúng giờ để quản lý học
sinh lớp mình và huớng dẫn, tổ chức các em làm vệ sinh sau đêm vui chơi
(không giải quyết nghỉ)
V. Cơ cấu giải thưởng:
Giải nhất: 300.000 đồng (1 giải)
Giải nhì: 250.000 đồng (1 giải)
Giải ba: 200.000 đồng (1 giải)
Giải khuyến khích: 150.000 đồng (1 giải)
Tổng cộng giải thưởng là 900.000 đồng
VI. Biện pháp thực hiện:
- Tham mưu với BGH thành lập ban tổ chức đêm Trung thu.
- Tham mưu với UBND xã hỗ trợ kinh phí tổ chức.
- Các đồng chí GVCN, BPTTN, Đoàn viên giáo viên phát động phong trào
cho toàn liên đội.

Trên đây là kế hoạch tổ chức tết Trung thu của liên đội THCS Vĩnh Phú, rất
mong các đồng chí GVCN và các em học sinh - đội viên triển khai và thực hiện
tốt. Nếu có khó khăn, thắc mắc gì gặp BGH hoặc TPT để kịp thời giải quyết.
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