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           THÀNH ĐOÀN BIÊN HÒA         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN  

 ***  

 Số: 15-KH/ĐTN Biên Hòa, ngày 5 tháng 2 năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức lớp đối tượng Đoàn và kết nạp Đoàn năm học 2022-2023 

-------- 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022 – 

2023, chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2023); 54 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (1969 – 2023); kỉ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (30/4/1975-30/4/2023). Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức lớp cảm tình 

Đoàn với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lý tưởng 

Xã hội chủ nghĩa cho học sinh có khao khát muốn gia nhập vào đội ngũ Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành tốt chương trình công 

tác Đoàn và xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, bổ sung lực 

lượng chính trị nhằm tăng về quy mô tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng 

hoạt động của tổ chức Đoàn. 

- Tạo cơ hội cho học sinh có điều kiện trưởng thành trong quá trình học tập, rèn 

luyện, tu dưỡng bản thân và cống hiến cho phong trào học sinh của lớp, của trường. 

2. Yêu cầu 

- Công tác phát triển đoàn viên phải được tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể học 

sinh về mục đích, ý nghĩa chính trị của đợt hoạt động. 

- Đảm bảo phát triển Đoàn cho những học sinh ưu tú, có lý tưởng và nguyện vọng 

đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Quy trình kết nạp đoàn viên phải đảm bảo đúng theo Điều lệ, quy định về công tác 

phát triển đoàn viên. Học sinh tham gia lớp đối tượng Đoàn với thái độ nghiêm túc, 

tự giác, chủ động trong các hoạt động do Ban tổ chức đưa ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng tham gia 

Tất cả các học sinh đang học tập tại trường có khát vọng cống hiến sức trẻ cho Công 

tác Đoàn và phong trào Thanh niên của trường. 

2. Tiêu chuẩn 
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Có nguyện vọng vào Đoàn, có hạnh kiểm Tốt, kết quả học tập từ Khá trở lên, tham 

gia nhiệt tình trong phong trào Đoàn, Hội của lớp. 

3. Thời gian đăng ký 

Đồng chí Bí thư Chi Đoàn làm bảng thống kê danh sách trên file excel (có mẫu 

đính kèm) các học sinh và gửi về mail của Đoàn trường: 

doantruongtranbien@gmail.com chậm nhất hết ngày 6/3/2023. Mọi thắc mắc vui 

lòng liên hệ Đ/C: Nguyễn Viết Sinh, SĐT: 0962576293. 

4. Thời gian mở lớp: Ngày 19/3/2023, tại Hội trường lớn. Chia thành 2 ca: 

Ca 1: Từ 8h-10h30 

Ca 2: Từ 14h00-16h30. 

Học xong, các bạn sẽ làm bài thu hoạch ngay tại chỗ. 

5. Dự kiến thời gian tổ chức kết nạp: Vào lúc 8h00 ngày 25/3/2023. 

III.  THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC - PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Ban tổ chức 

- Đ/c Nguyễn Viết Sinh                – Bí thư đoàn trường                  Trưởng ban 

- Đ/c Nguyễn Trần Hà Vy            – PBT đoàn trường                    Thành viên 

2. Phân công nhiệm vụ 

- Đ/c Nguyễn Viết Sinh phụ trách xây dựng kế hoạch, tổ chức lớp học, xây dựng 

nội dung chương trình học, đánh giá kết quả học viên, tổ chức Lễ kết nạp Đoàn. 

- Đ/c Nguyễn Trần Hà Vy phụ trách lập danh sách, tổng hợp. 

V . ĐỀ XUẤT 

- Ban Giám Hiệu - Chi ủy tạo điều kiện cho lễ tổ chức kết nạp Đoàn. 

- Đề nghị các đồng chí Ban chấp hành Chi Đoàn triển khai và thực hiện nghiêm 

túc kế hoạch này. 

 TM. CHI ỦY TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG 

      BÍ THƯ                                                              BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

       Phạm Thị Thanh Hà Nguyễn Viết Sinh 

 

 

Nơi nhận: 

- BTV Thành đoàn Biên Hoà (b/c); 

- Chi uỷ THPT Trấn Biên (b/c); 
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- Các chi đoàn (biết và thực hiện); 

- Lưu VP Đoàn. 


