
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 

LIÊN CHI ĐOÀN KHOA XÂY DỰNG 

Số: 03/KH-LCĐKXD 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 02 năm 2017. 

  

KẾ HOẠCH 

 Tổ chức Hội trại ‘Tuổi trẻ Xây dựng Duy Tân” 

*** 

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/03/1931- 26/3/2017), chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học 

Duy Tân lần thứ VII nhiệm kỳ 2017- 2019 và hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập khoa Xây 

dựng (30/06/1997- 30/6/2017), BCH Liên chi Đoàn khoa Xây dựng triển khai Kế hoạch Tổ chức 

Hội trại “Tuổi trẻ Xây dựng Duy Tân” với nội dung cụ thể như sau: 

 * Tên chủ đề Hội trại: “Tuổi trẻ Xây dựng Duy Tân”. 

 I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

 1. Mục đích: 

 - Nhằm chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931- 

26/3/2017), chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Duy Tân lần 

thứ VII nhiệm kỳ 2017- 2019 và hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập khoa Xây dựng 

(30/06/1997- 30/6/2017) 

 - Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các đoàn viên, thanh niên cũng như trang bị các kỹ năng 

công tác Đoàn cho các đoàn viên trong Khoa 

  2. Yêu cầu: 

 - Ban Chấp hành các Chi đoàn phát động và tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, những hoạt 

động thiết thực, hiệu quả trong thời gian diễn ra Hội trại. 

 - Tổ chức cắm trại và sinh hoạt phải lành mạnh, vui tươi, sôi động, đáp ứng được nhu cầu 

nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, thanh niên. 

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Thời gian: dự kiến ngày 18,19/03/2017. 

2. Địa điểm: Tại đình làng Hoà Mỹ, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 

3. Kế hoạch chi tiết (đính kèm) 

III. QUY ƯỚC TRẠI 

1. Trang trí lều trại 

- Tổng diện tích mỗi trại : Rộng 3m; dài 6m (18 m2) 

- Chia làm 2 gian, gian chính (3m x 1m) để trang trí, gian phụ (3m x 5m) để sinh hoạt 

- Ngăn nắp, vệ sinh 

 • Các tiêu chí chấm điểm: 

+ Thuyết minh về nội dung trang trí lều trại 

+ Tổng thể trại nổi bật, hài hoà, thể hiện tính trẻ trung, sáng tạo, đặc thù của ngành nghề, của 

từng Chi đoàn 



+ Cách bố trí tổng thể và trang trí trại khoa học, hợp lý, sạch sẽ (yêu cầu phải có: cờ Tổ quốc, cờ 

đoàn, ảnh Bác..,). 

2. Nội quy của Hội trại: 

+ Mỗi chi đoàn, lớp phải có bản cam kết thực hiện nội quy của Ban tổ chức  

+ GV chủ nhiệm là trại trưởng (Bí thư, uỷ viên và Ban cán sự lớp là trại phó) - chịu trách nhiệm 

chung  về mặt pháp lý và điều hành mọi hoạt động của chi đoàn mình theo nội quy, chương trình 

của BTC. 

+ ĐVTN tham gia Hội trại phải có thẻ sinh viên 

+ Tổng vệ sinh ngay khi vừa đến khu vực cắm trại, không được vi phạm cảnh quan thiên nhiên, 

công trình xây dựng. Kết thúc hội trại, phải vệ sinh khu vực trại và trả nguyên trạng thái ban đầu. 

+ Đấu nối điện phải an toàn tuyệt đối, phải tuân theo quy trình và dưới sự quản lý, kiểm tra 

của  đội bảo vệ Nhà trường. 

+ Về sinh hoạt trong hội trại: Đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự. 

Trang phục đi lại, ăn uống, giao tiếp… phải thể hiện được nét đẹp văn hoá của Sinh viên Duy 

Tân, hiếu khách, văn minh, lịch sự. 

 + Tuân thủ các quy định của Hội trại và tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội trại, nếu không 

Ban Tổ chức sẽ không chấm giải toàn đoàn cho tiểu trại đó. 

+ Để đảm bảo an ninh trật tự của trại, yêu cầu mỗi chi đoàn cử tối thiểu 02 đồng chí ở lại bảo vệ 

khu vực trại của mình. Các thành viên không có nhiệm vụ ở lại, khi tổ chức các hoạt động tập 

thể phải ra khỏi khu vực  trại để tham gia. 

IV. THÀNH PHẦN THAM GIA 

1. Ban chỉ đạo- Ban Giám khảo 

1. Thầy Nguyễn Thế Dương- Trưởng Khoa 

2. Thầy Nguyễn Quốc Lâm- Phó Khoa 

3. Thầy Phạm Viết Hiếu 

4. Cô Lê Thị Thanh Bình 

2. Ban tổ chức 

1. Đ/c Nguyễn Thị Bích Thuỷ 

2. Đ/c Nguyễn Văn Việt Anh 

3. Đ/c Nguyễn Anh Kiệt 

4. Đ/c Kiều Văn Linh 

5. Đ/c Lê Thị Thanh Nga 

6. Đ/c Nguyễn Đại Hiệp 

7. Đ/c Tô Duy Khánh 

8. Đ/c Trần Thị Quỳnh Nga 

9. Đ/c Lê Sinh Tường 

10. Đ/c Nguyễn Đình Hiến 

11. Đ/c Dương Công Hiếu 

12. Đ/c Lê Văn Hùng 

13. Đ/c Nguyễn Ngọc Lâm 



14. Đ/c Nguyễn Trần Đức Long 

15. Đ/c Lê Phước Xen U 

16. Đ/c Phạm Xuân Bắc 

17. Đ/c Huỳnh Quốc Hùng 

18. Đ/c Lê Thị Lệ Huyền 

19. Đ/c Phạm Vũ Hoà 

20. Đ/c Võ Minh Quang 

21. Đ/c Đào Xuân Quý 

22. Đ/c Nguyễn Thị Đào Như Quỳnh 

3. Đoàn viên tham gia 

- Đối tượng: Tất cả các Chi đoàn trực thuộc Liên chi Đoàn khoa Xây dựng 

- Số lượng: dự kiến 300 Đoàn viên, chia làm 10 tiểu trại 

- Kinh phí: 2.500.000 đ/trại – 3.500.000 đ/ trại, tuỳ theo số lượng trại sinh đăng ký tham gia  

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

1. Giải cho từng nội dung của hội trại 

a) Trang trí lều trại  

 Giải Nhất : 300.000 đồng 

Giải Nhì : 200.000 đồng 

Giải Ba : 100.000 đồng 

b)  Thời trang 

 Giải Nhất : 300.000 đồng 

Giải Nhì : 200.000 đồng 

Giải Ba : 100.000 đồng 

c) Hội thi văn nghệ 

 Giải Nhất : 300.000 đồng 

Giải Nhì : 200.000 đồng 

Giải Ba : 100.000 đồng 

d)  Hội thi Duy Tân Idol 

 Giải Nhất : 300.000 đồng 

Giải Nhì : 200.000 đồng 

Giải Ba : 100.000 đồng 

2. Giải toàn đoàn 

Các giải toàn đoàn bao gồm:  

Nhất toàn đoàn: 500.000 đồng 

Nhì toàn đoàn : 400.000 đồng 

Ba toàn đoàn : 300.000 đồng 

Kết quả giải toàn đoàn sẽ được căn cứ vào tính điểm và xếp hạng từ các nội dung theo 

quy ước: 

* Thành tích: 

- Giải nhất : 5 điểm 

- Giải Nhì : 3 điểm 

- Giải Ba : 2 điểm 

- Tham gia : 1 điểm 

 



* Nội dung: 

- Trang trí lều trại   : Hệ số 1 

- Văn nghệ    : Hệ số 2 

 - Thời trang    : Hệ số 1 

 - Hội thi Duy Tân Idol  : Hệ số 2 

 - Hội thi Dân vũ   : Hệ số 1 

 - Trò chơi nhỏ    : Hệ số 1  

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Đối với các chi đoàn, lớp:  

- Đăng kí tham gia, nộp kinh phí trước ngày 10/03/2017, liên hệ cô Nguyễn Thị Bích Thuỷ 

(0935.414188).  

 - Quán triệt đoàn viên thanh niên tham gia đúng nội quy, đoàn kết, tuyệt đối không đưa người lạ 

ở ngoài trường vào khu vực hội trại. 

 2. Đối với Ban tổ chức: 

 - Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức các nội dung thành công, an toàn và tiết kiệm.  

 - Phối hợp với các phòng ban, các đơn vị liên quan để tổ chức hội trại vui khoẻ và đảm bảo tuyệt 

đối về an ninh trong nhà trường. 

VII. KHIẾU NẠI, KỶ LUẬT: 

 1. Khiếu nại:  

Nếu tập thể và cá nhân nào có ý kiến thắc mắc, không đồng ý về một thể thức thi đấu nào 

đó hoặc trong thi đấu không thoả mãn về trọng tài, sân bãi, điều kiện thi đấu…thì đại diện cho 

tập thể và cá nhân đó là bí thư chi đoàn gửi bằng văn bản sau 15 phút về Ban tổ chức; trưởng 

Ban tổ chức họp BTC và giải quyết khiếu nại. 

 2. Kỷ luật  

  Các tiểu trại vi phạm quy ước trại sẽ không được xếp loại toàn đoàn, tuỳ theo mức độ vi 

phạm sẽ đưa ra hội đồng kỷ luật Khoa hoặc Trường. 

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động trong hội trại “Tuổi trẻ Xây dựng Duy Tân” 

năm 2017. Ban chấp hành Liên chi Đoàn khoa đề nghị BCH Chi đoàn, Ban cán sự các lớp khẩn 

trương triển khai các nội dung trên theo đúng kế hoạch, với tinh thần trách nhiệm cao nhất.  

Trong quá trình thực hiện nếu có gì chưa rõ thì liên hệ ban tổ chức để được giải đáp. 

Đ/c Nguyễn Anh Kiệt – DĐ: 01215703307.  

Đ/c Trần Thị Quỳnh Nga – DĐ: 0985842391. 

 

Nơi nhận:  

- Ban Giám hiệu; (BC)                                                TM. BCH ĐOÀN KHOA XÂY DỰNG 

- Đoàn trường; (BC)                                                                            BÍ THƯ 

- Khoa Xây dựng; (BC)                                 

- Chi bộ SVKTCN; (BC) 

- Các chi đoàn; (thực hiện) 

- Lưu: Đoàn Khoa                                                                    Nguyễn Thị Bích Thủy 

 


