
STT Thời gian Nội Dung Hình thức tổ chức Phụ trách Ghi chú

1 06h00 - 08h30 Dựng trại Các tiểu trại dựng lều phụ, trang trí lều trại Kiệt Vệ sinh đất trại

2 08h30 - 09h00 Chấm trại lần I
+ BTC tiến hành chấm lều trại

Chấm trang trí phía trước lều

Thủy, H.Linh, 

Q.Tuấn

3 09h00 - 09h30
Khai mạc hội 

trại Có chương trình riêng Thủy, T.Nga

4 09h30 - 10h00 Duy Tân Idol

- Mỗi đơn vị chuẩn bị 1 tiết mục hát, nhảy, 

múa…. ( những tiết mục nghệ thuật ) “ nhái 

” lại hoặc tự sáng tác mới.

+ 10 đội tham gia thi 

Bốc thăm thứ tự thi H.Linh, Q.Tuấn

Yêu cầu: sáng tạo, 

vui nhộn, hài hước, 

phù hợp với đạo đức 

lối sống.

5 10h00 - 11h00
Teambuilding

xây dựng

+ Mỗi tiểu trại 05 Nam

Trò chơi xây dựng tháp cao

H.Linh, Q.Tuấn

thông báo tại hội trại

Mỗi đội mang theo: 

05 cái bay

6 11h00 - 13h30 Cơm trưa + Các tiểu trại tự túc cơm trưa, nghỉ trưa

7 13h00 - 13h30
Thi tìm hiểu 

kiến thức

+ Mỗi đều ra trước Lều trại của mình

Mỗi đội có 106 điểm ( 86 năm ngày thành 

lập Đoàn TNCS HCM và 20 năm tuổi khoa 

Xây Dựng )

+ Mỗi đội sẽ trả lời các câu hỏi do BTC đặt 

ra, các câu trả lời đều là các con SỐ

+ Nếu trả lời sai thì sẽ lấy điểm gốc trừ lui 

dần

+ Đội nào trụ đến cuối cùng đội đó thắng

+ Đội nào bỏ qua câu trả lời, mỗi câu bỏ qua 

bị trừ 15 điểm H.Linh, Q.Tuấn

Chuẩn bị Giấy bút để 

trả lời câu hỏi

8 13h30 - 14h00 Sinh hoạt chung, trò chơi sân khấu

9 14h00 - 15h00 Teambuilding

+ Mỗi đội 08 thành viên tham gia 

teambuilding này

+ Bốc xăm chia làm 02 bảng thi đấu, mỗi 

bảng 05 đội H.Linh, Q.Tuấn Thông báo tại hội trại

10 15h00 - 16h00
 Bịt mắt bắt vịt

                                                                                                                                                                                                                                                            

Mỗi đội 02 cặp 

Chia ra làm 02 lượt thi đấu mỗi lượt 01 cặp 

tham gia

+ Khi bắt được Vịt thì phải tìm về được với 

nhau

Chỉ khi cặp đôi đó tìm được về với nhau 

mới tính là người chiến thắng H.Linh, Q.Tuấn

11 17h00 - 18h00 Tập lửa trại

+Tập hoạt cảnh lửa trại

+Mỗi tiểu trại cử 02 thanh niên tập hoạt 

cảnh lửa trại H.Linh, Q.Tuấn

12 17h00 - 18h30 Nghỉ ngơi +Các tiểu trại tự túc ăn cơm tối, nghỉ ngơi

13 18h30 - 20h00 Lễ Chương trình lễ chương trình riêng

14 20h00 - 21h30 Hội thi văn nghệ- Thời trang chương trình riêng
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15 21h30 - 22h30 Lửa trại

+ Sinh hoạt Lửa Trại

+ Phần thi : Ladies by night

Các Nam vương xây Dựng sẽ được mang 

những trang phục được thiết kết bởi đội của 

mình

Giả nữ, trang phục liên quan đến ngành nghề 

xây dựng H.Linh, Q.Tuấn

16 22h30 - 23h30 DJ Hòa âm cùng DJ H.Linh, Q.Tuấn

17 23h30 
+ Sinh nhật tiểu trại

+ Họp tiểu trại

18 12h00 Nghỉ ngơi

19

20 03h00

21 07h00 - 08h00 Thể dục

+ Mỗi tiểu trại ít nhất 20 trại sinh đứng 

trước cổng trại của mình 

+ Thực hiện theo lệnh của BTC H.Linh, Q.Tuấn

Có phần thi đấu giữa 

các đội

22 08h00 - 08h30 Điểm tâm sáng

23 08h30 - 09h30 Teambuilding Trò chơi toàn trại H.Linh, Q.Tuấn

24 Thi đấu vòng loại Hội thao cấp Khoa V.Linh

25
+ Sinh hoạt chung

+Tổng kết bế Mạc Thủy
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09h30 - 10h30


