ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

THÀNH ĐOÀN NHA TRANG
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG
***
Số:17 - KH/ĐTN

Nha Trang, ngày 15 tháng 02 năm 2019

KẾ HOẠCH
Hội trại “Khát vọng tuổi trẻ” năm 2019
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao hiểu biết của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) về biển - đảo Tổ quốc;
lịch sử, địa lí, văn hóa, con người Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng; qua
đó tuyên truyền, giáo dục tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu đất nước, biển - đảo quê
hương;
- Tạo điều kiện cho ĐVTN giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, xây
dựng khối đoàn kết trong học sinh, giữa học sinh và giáo viên;
- Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn cho ĐVTN.
2. Yêu cầu
- Hội trại được tổ chức an toàn, hiệu quả, kỷ luật, tiết kiệm.
- Chương trình sinh hoạt trại phải thu hút đông đảo trại sinh tham gia sôi nổi,
đoàn kết, thân thiện và mang tính giáo dục.
- Phối hợp đồng bộ, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giữa các bộ phận, các tiểu
ban, các thành viên được phân công.
II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Từ 05h30’ ngày 23/03/2019 (Thứ bảy) đến 10h30’ ngày
24/03/2019 (Chủ nhật).
2. Địa điểm: Sân Vận động và Sân chào cờ của trường THPT Lý Tự Trọng.
III. THÀNH PHẦN THAM GIA
1. Khách mời
* Cấp Tỉnh
- Thường trực Tỉnh đoàn Khánh Hòa, Ban TNTH Tỉnh đoàn Khánh Hòa.
- Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Khánh Hòa.
* Cấp Thành phố
- Thường trực Thành đoàn Nha Trang.
- Thường trực UBH thành phố Nha Trang.
* Cơ quan báo, đài truyền thông
- Đài PT-TH Khánh Hòa, Đài TT Nha Trang.
- Báo Khánh Hòa, Báo Tuổi trẻ, Báo Thanh niên.
2. Thành phần tham gia: Toàn thể giáo viên, học sinh toàn trường.
Số lượng trại: 47 trại
- Khối 12: 16 trại
- Khối 11: 15 trại
- Khối 10: 15 trại
- Trại trung tâm: 01 trại
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IV. CHƯƠNG TRÌNH HỘI TRẠI “KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ” NĂM 2019
Thời gian
Nội dung
Người phụ trách chính
NGÀY 22 THÁNG 03 NĂM 2019
- GVCN, trại sinh.
16h30 - 19h00 Dựng cổng trại, trang trí trại.
NGÀY 23 THÁNG 03 NĂM 2019
- Dựng cổng trại, trang trí trại.
5h30 - 7h30
- Khai mạc Hội trại.
7h30 - 8h00
- Thi múa dân vũ và múa hát tập thể.
8h00 - 11h00 - Thi vòng loại kéo co.
- Chấm trại lần 1.
11h00 - 13h30 Nghỉ trưa.
- Trò chơi nhỏ (Các trò chơi liên hoàn).
13h30 - 16h30
- Thi nấu ăn theo chủ đề đăng kí.
16h45 - 18h30 Nghỉ chiều.
- Lễ trưởng thành đoàn và kết nạp thanh
niên ưu tú vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
18h30 - 21h30 - Ngày hội tuyên dương “HS 3 tốt”.
- Thi hóa trang + Văn nghệ.
- Sinh hoạt lửa trại.
Nghỉ hoạt động.
Từ 21h30

- GVCN, trại sinh.
- BTC.
- BTC.
- BGK chấm trại lần 1.
- GVCN, trại sinh.
- BTC.
- GVCN, trại sinh.

- BTC.

NGÀY 24 THÁNG 03 NĂM 2019
4h30 - 6h30

Chỉ HS đăng kí tham gia
(3HS/lớp + Đội CTV)

- Trò chơi lớn.

- Thi truyền thông về Hội trại.
- BTC.
- Bán kết + Chung kết kéo co, Nhảy bao
- GVCN, trại sinh.
7h30 - 9h30
bố tiếp sức, Đua thuyền trên cạn.
- BGK chấm trại lần 2.
- Chấm trại lần 2.
- Dọn dẹp vệ sinh.
- BTC.
9h30 - 10h30
- Kết thúc Hội trại.
- GVCN, trại sinh.
V. GIẢI THƯỞNG
1. Tiêu chí đánh giá
- Lều trại:
+ Cổng trại đẹp, ý nghĩa, làm nổi bật được chủ đề của Hội trại.
+ Trang trí trại đúng theo chủ đề (biển - đảo Tổ quốc, lịch sử, địa lí, văn hóa,
con người Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng) đã được chi đoàn đăng
kí, trang trí đẹp, sáng tạo, đảm bảo tính chính xác và đảm bảo thuần phong mỹ tục.
+ Các trại phải có dây, cờ hoặc hàng rào phía bên trong ngăn cách trại với khu
vực trại bên cạnh.
- Các hoạt động, trò chơi và cuộc thi:
+ Các chi đoàn phải tham gia đầy đủ các hoạt động, trò chơi và cuộc thi do Hội
trại tổ chức.
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+ Đánh giá thi đua dựa theo thành tích đạt được trong các trò chơi và cuộc thi.
- Vệ sinh môi trường:
+ Sạch sẽ, gọn gàng trong và ngoài khu vực tiểu trại.
+ Tham gia đầy đủ (người và dụng cụ), tích cực theo các đợt điều động dọn vệ
sinh của BTC.
- Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ.
2. Cơ cấu giải thưởng
- 01 giải Nhất
- 02 giải Nhì
- 05 giải Ba
- 10 giải Khuyến khích
- 01 giải Truyền thông
VI. PHÂN CÔNG CỤ THỂ:
1. Đoàn trường:
- Xây dựng kế hoạch trình Lãnh đạo Nhà trường
- Phổ biến kế hoạch Hội trại đến GVCN, các chi đoàn.
- Xây dựng nội quy Hội trại.
- Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc công tác chuẩn bị tại các chi đoàn để đảm bảo
tiến độ công việc đề ra.
- Gửi kế hoạch, phối hợp với công an Thành phố Nha Trang và công an Phường
Lộc Thọ, Chi đoàn cơ quan Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đảm bảo an toàn, an
ninh khi Hội trại diễn ra.
2. Đối với chi đoàn:
- Căn cứ theo kế hoạch và hướng dẫn, mỗi chi đoàn thành lập thành một tiểu
trại, chọn cử và thành lập Ban tổ chức tiểu trại, Ban tổ chức tiểu trại phải lập kế
hoạch tham gia Hội trại cho chi đoàn mình, thiết kế nội dung sinh hoạt trại đảm bảo
an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường.
- Ban tổ chức tiểu trại của chi đoàn phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng
thành viên, thực hiện theo tiến độ thời gian quy định và những công việc do BTC Hội
trại phân công.
- Ban tổ chức tiểu trại của chi đoàn phải phân công thành viên trực tiếp làm việc
với BTC khi có thông báo (Đặc biệt là công việc vệ sinh trại trong thời gian diễn ra
Hội trại và sau khi Hội trại kết thúc).
- Ban tổ chức tiểu trại của chi đoàn phải chuẩn bị ăn, uống cho các thành viên
trong tiểu trại, GVCN, Phó GVCN, PHHS.
- Ban tổ chức tiểu trại của chi đoàn phải thường xuyên nhắc nhở các thành viên
trong chi đoàn thực hiện nghiêm túc những quy định của BTC; chịu trách nhiệm với
BTC Hội trại về việc vi phạm của các thành viên và việc thu dọn vệ sinh khu vực trại
khi kết thúc Hội trại.
- Các tiểu trại phải tự túc nguồn điện một chiều.
- Ban tổ chức tiểu trại của chi đoàn phải lập danh sách trại sinh tham gia Hội trại
để GVCN quản lí; danh sách các thành viên tham gia trò chơi (theo mẫu) có xác nhận
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của GVCN, gửi về Văn phòng Đoàn, chậm nhất đến 11h30 ngày 16/03/2019 (Thứ
bảy). Đối với các trại sinh tham gia chơi Trò chơi lớn phải có giấy xác nhận đồng ý
(theo mẫu) của GVCN và cha mẹ HS cho phép tham gia, PHHS phải cam kết đảm
bảo an toàn, đúng giờ khi đưa HS đến trường tham gia trò chơi lớn, HS phải cam kết
tuyệt đối chấp hành luật giao thông, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự khi tham gia trò
chơi lớn.
Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra Hội trại, trại trưởng tiểu trại cần
kịp thời báo cáo với BTC Hội trại để giải quyết. Các trường hợp vi phạm nội quy sẽ
bị xử lý theo quy định.
3. Giáo viên chủ nhiệm
- Nghiên cứu kỹ kế hoạch, phối hợp với Hội PHHS tư vấn, hỗ trợ học sinh tham
gia đầy đủ các hoạt động, đặc biệt là khâu ăn uống, quản lý học sinh.
- Thông báo về từng PHHS thời gian diễn ra Hội trại, đặc biệt là các học sinh
tham gia Trò chơi lớn để PHHS biết các mốc thời gian cụ thể để đưa đón học sinh,
đảm bảo an toàn cho học sinh tham gia Hội trại.
- Phối hợp với BTC giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong khu vực
trại.
4. Phó Giáo viên chủ nhiệm
- Phó Giáo viên chủ nhiệm được lãnh đạo nhà trường phân công (Danh sách
kèm theo).
- Hỗ trợ Giáo viên chủ nhiệm quản lí, hỗ trợ học sinh tham gia các hoạt động
của Hội trại.
VII. MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM
- Thiết kế sân khấu, kỳ đài, cổng trại, trại trung tâm, băng rôn.
- Thiết kế ánh sáng, âm thanh.
- Bốc thăm các vị trí, hình thành sơ đồ trại.
- Biên soạn các trò chơi, sinh hoạt lửa trại.
- Biên soạn một số bài hát tập thể sinh hoạt lửa trại.
- Xây dựng phương án giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.
LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

(Đã kí)

(Đã kí)

Trương Minh Trình

Nguyễn Trần Bảo Huy
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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

THÀNH ĐOÀN NHA TRANG
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG
***

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TRẠI SINH
- Học sinh có hạnh kiểm trung bình và yếu trong học kì I năm học 2018 – 2019
không được tham gia Hội trại.
- Trại sinh phải nghiêm túc thực hiện luật giao thông đường bộ, tuyệt đối đám bảo an
toàn giao thông khi tham gia Hội trại.
- Trại sinh không được phép đưa người ngoài vào trường và khu vực trại; Nếu muốn
ra vào trường phải có “Giấy ra vào trại dành cho trại sinh” được Ban tổ chức Hội trại phát
hành hoặc được giáo viên chủ nhiệm hoặc phó giáo viên chủ nhiệm đồng ý đưa ra khỏi
cổng. Phụ huynh học sinh nếu muốn vào trại phải có “Giấy ra vào trại dành cho PHHS”
được Ban tổ chức Hội trại phát hành.
- Không tự tiện sử dụng tài sản của nhà trường (điện, quạt, bàn, ghế, vật dụng…).
- Trại sinh phải tự bảo quản tư trang cá nhân, không nên mang các vật dụng và đồ
trang sức đắt tiền khi tham gia Hội trại.
- Trại sinh không được mang chất dễ cháy nổ, phương tiện đi lại (xe đạp, xe đạp
điện…) vào khu vực trại; tích cực phòng, chống cháy nổ.
- Nghiêm cấm mọi hình thức cờ bạc, các trò chơi nguy hiểm, chơi thể thao trong khu
vực trại và sân trường.
- Nghiêm cấm trại sinh uống rượu, bia, các loại nước uống có cồn hoặc sử dụng các
chất gây kích thích trong trường và khu vực trại. Trại sinh đã uống rượu, bia các loại nước
uống có cồn hoặc sử dụng các chất gây kích thích… bên ngoài sẽ không được vào trường.
- Trang phục trại sinh phải lịch sự, chuẩn mực.
- Trại sinh phải có thái độ ứng xử, giao tiếp hoà nhã, lịch thiệp, thể hiện nếp sống văn
minh. Không nói tục, chửi thề hay có thái độ không tốt làm mất hoà khí giữa các trại.
Nghiêm cấm các hiện tượng gây lộn, đánh nhau trước, trong và sau Hội trại.
- Trại sinh có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh khu vực trại và khuôn viên trong trường.
Vệ sinh cá nhân đúng nơi quy định; có trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự và tố giác những
hành vi gây rối trong thời gian tham gia các hoạt động của Hội trại.
- Trại sinh vi phạm nội quy Hội trại sẽ bị tước quyền tham gia Hội trại ngay lập tức,
thông báo cho GVCN và phụ huynh học sinh đưa về nhà, lập biên bản làm căn cứ để đánh
giá hạnh kiểm cuối học kì II và cả năm học.
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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

THÀNH ĐOÀN NHA TRANG
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG
***
Số 01- HD/ĐTN

Nha Trang, ngày 15 tháng 02 năm 2019

HƯỚNG DẪN
Các nội dung của Hội trại “Khát vọng tuổi trẻ” năm 2019
Căn cứ Kế hoạch 17- KH/ĐTN ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Đoàn trường
THPT Lý Tự Trọng về việc tổ chức Hội trại “Khát vọng tuổi trẻ” năm 2019 (Sau đây
gọi tắt là Hội trại), Đoàn trường hướng dẫn một số nội dung của Hội traị như sau:
Thời gian
Nội dung
Hướng dẫn chi tiết
NGÀY 22 THÁNG 03 NĂM 2019
16h30 - 19h00 Dựng cổng trại, - Phần trại của mỗi chi đoàn được dựng sẵn, với
trang trí trại. (Sân kích thước (ngang 6m, dài 5m). Giữa các trại
vận động)
(Phía trong trại và phía sau trại) phải có dây, cờ
hoặc màn che để làm tường ngăn cách với trại kế
bên, đảm bảo thẫm mỹ chung cho trại, giữa 2 trại
kề nhau phải bàn bạc thống nhất chuẩn bị nội
dung này.
- Cổng trại được trang trí đẹp, ý nghĩa, làm nổi
bật được chủ đề của Hội trại, phù hợp với chủ đề
mà chi đoàn đã đăng kí với BTC.
- Cổng trại thiết kế kiểu cổng đơn, dùng chân đế
hoặc dây neo đứng ở 4 góc. Kích thước tối đa
(ngang 3,5m, cao 3,0 – 4,0m, không tính phần cờ
Tổ quốc và cờ đoàn).
- Trên cổng phải có tên chi đoàn, có treo cờ Tổ
quốc và cờ Đoàn hoặc Huy hiệu Đoàn.
- Trang trí trong trại đúng theo chủ đề (biển - đảo
Tổ quốc, lịch sử, địa lí, văn hóa, con người Việt
Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng) đã
được chi đoàn đăng kí trước, trang trí phải đẹp,
sáng tạo, đảm bảo tính chính xác, đảm bảo thuần
phong mỹ tục, thể hiện được nét riêng của chi
đoàn mình.
- Mỗi trại phải chuẩn bị một báo tường kích
thước tối thiểu A0 (841mm x 1189mm) về chủ
đề mà chi đoàn đã đăng kí, trang trí phía trước
trại để ban giám khảo chấm.
- Mỗi trại phải có bàn tôn kính tượng hoặc chân
dung chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt ở vị trí
trang nghiêm, có rèm che phía sau, có khăn bàn,
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lọ hoa.
- Điểm chấm trại được tính Hệ số 2. Cách tính
điểm quy đổi cho các chi đoàn để tính điểm
chung cho Hội trại sẽ có văn bản riêng.
NGÀY 23 THÁNG 03 NĂM 2019
- Dựng cổng trại,
Tiếp tục thực hiện theo đúng tiến độ.
5h30 - 7h30
trang trí trại.
Mỗi chi đoàn cử 10 ĐVTN tham dự Lễ Khai
mạc Hội trại, tập trung trước sân khấu Hội trại
lúc 7g15.
- Trang phục: Ngày Thứ sáu hoặc Áo lớp.
- Nhóm CTV sắp xếp bàn, ghế, khăn bàn, lọ hoa,
- Khai mạc Hội
nước cho đại biểu.
trại. (Sân khấu Hội
7h30 - 8h00
- ĐVTN tham gia Lễ khai mạc xếp hàng ngay
trại - SVĐ)
ngắn theo hướng dẫn, có bảng tên chi đoàn để
BTC điểm danh. Sau khi lễ khai mạc phải chồng
ghế về phía trước mà mang về vị trí tập kết mà
MC hướng dẫn.
- Dẫn chương trình: Thầy Diệp Thế Anh
- Mỗi chi đoàn cử 26 ĐVTN tham gia thi múa
dân vũ và múa hát tập thể.
- Phần nhạc dân vũ (Việt Nam ơi, Rửa tay và
Múa gối) và múa hát tập thể (Thanh niên làm
theo lời Bác, Nối vòng tay lớn) Bí thư các chi
đoàn
tải
nhạc
trên
email
nhapdulieu.doanltt@gmail.com. Thầy Nguyễn
Ngọc Điệp sẽ gửi nhạc trước ngày 15/02/2019.
- Các chi đoàn tham gia thi phải có bảng tên để
- Thi múa dân vũ
BGK dễ theo dõi.
và múa hát tập thể.
8h00 - 9h30
- Thi múa dân vũ chia 3 lượt (Khối 10, Khối 11,
(Sân vận động)
Khối 12), mỗi đội 2 hàng. Thi múa hát tập thể
chia 6 lượt (Mỗi khối 2 lượt).
- Kết quả chấm dân vũ và múa hát tập thể được
tính hệ số 2. Khuyến khích các chi đoàn chuẩn
bị trang phục đẹp, có các phụ kiện phù hợp, động
tác đều, đẹp, thể hiện sự quyết tâm, lòng nhiệt
huyết của chi đoàn.
- Cách tính điểm quy đổi cho các chi đoàn để
tính điểm chung cho Hội trại sẽ có văn bản riêng.
- BTC sẽ chia 3 khối ra 3 khu vực trên sân cỏ để
Vòng loại kéo co
tổ chức thi vòng loại kéo co.
9h30 - 11h00
(Sân vận động)
- Thể lệ trò chơi, những điểm cần lưu ý sẽ có văn
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bản riêng.
- Cách tính điểm quy đổi cho các chi đoàn để
tính điểm chung cho Hội trại sẽ có văn bản riêng.
Nghỉ trưa.
- GVCN, trại sinh.
11h00 - 13h30
- Chấm trại lần 1. - BGK chấm trại lần 1.
- Trò chơi nhỏ - BTC sẽ chia 3 khối ra 3 khu vực để tổ chức thi
(Các trò chơi liên các trò chơi nhỏ là các trò chơi liên hoàn gồm:
hoàn).
+ Trò chơi Liên hoàn 1
- Chia 3 khu vực + Trò chơi Liên hoàn 2
13h30 - 15h30
dành cho 3 khối.
- Thể lệ các trò chơi, những điểm cần lưu ý sẽ có
+ K10: Nhà đa năng
văn bản riêng.
+ K11: Sân bóng
- Cách tính điểm quy đổi cho các chi đoàn để
chuyền
tính điểm chung cho Hội trại sẽ có văn bản riêng.
+ K12: Sân bóng rổ

- Thi nấu ăn theo
chủ đề đăng kí
15h30 - 17h00
(Sân chào cờ +
Nhà Đa năng)

17h00 - 18h30 Nghỉ chiều.

Lễ trưởng thành
đoàn và kết nạp
thanh niên ưu tú
vào Đoàn TNCS
18h30 - 19h30
Hồ Chí Minh.
- Ngày hội tuyên
dương “HS 3 tốt”.
(Sân chào cờ)

- Văn nghệ.
- Thi hóa trang.
19h30 - 21h30
- Sinh hoạt lửa
trại.

- Các chi đoàn cử 02 trại sinh tập trung về Nhà
Đa năng và trước sân khấu tham gia thi nấu 01
món ăn về chủ đề mà chi đoàn mình đã đăng kí
trong thời gian 45 phút.
- Ban tổ chức cho phép các chi đoàn chuẩn bị
trước dụng cụ và các nguyên vật liệu được rửa
sạch trước.
Mỗi chi đoàn chuẩn bị 1 bảng tên chi đoàn để
cạnh sản phẩm khi nộp về cho BTC.
- Cách tính điểm quy đổi cho các chi đoàn để
tính điểm chung cho Hội trại sẽ có văn bản riêng.
- GVCN, trại sinh.
- Các trại sinh tập trung về sân khấu chính lúc
18g30.
- Thanh niên ưu tú được kết nạp đoàn đợt 26/03
phải mặc trang phục ngày thứ sáu.
- Mỗi chi đoàn chọn cử, giới thiệu 01 ĐVTN có
thành tích học tập tốt, đạo đức tốt, kỹ năng tốt,
lập danh sách (theo mẫu) đề nghị tuyên dương
danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường. Danh
sách có xác nhận của BTCĐ, GVCN gửi về VP
đoàn trường. Hạn cuối là 11g30 ngày 16/03/2019
(Thứ bảy).
- Cá nhân được tuyên dương “Học sinh 3 tốt”
cấp trường phải mặc trang phục ngày thứ sáu.
- Các chi đoàn cử 02 ĐVTN tham gia trình diễn
hóa trang về chủ đề mả chi đoàn mình đã đăng
ký. Các chi đoàn phải nộp trước 1 đoạn thuyết
minh ngắn gọn về ý nghĩa phần thi hóa trang của
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(Sân chào cờ)

Từ 21h30

chi đoàn mình về đoàn trường trước 17g00 ngày
22/03/2019 (thứ sáu).
- 01 chi đoàn đăng kí phần hoạt cảnh “Dẫn lửa”
- Phía dưới đống củi phải chuẩn bị 1 lớp cát ướt
lót phía dưới, tiếp đó là 1 tấm tôn.
- Trại sinh tham gia lửa trại phải chú ý cẩn thận,
tránh xa ngọn lửa, đảm bảo an toàn.

Nghỉ hoạt động.

NGÀY 24 THÁNG 03 NĂM 2019

4h30 - 6h30

Từ 6h00

7h30 - 9h00

- Trại sinh tham gia tập trung đầy đủ trước sân
khấu đúng 4g15.
- Mỗi chi đoàn cử 03 học sinh tham gia chơi, cứ
3 chi đoàn ghép thành 01 đội, riêng khối 12 sẽ có
- Trò chơi lớn.
1 đội gồm 4 chi đoàn.
(Tập trung tại Sân
- Chuẩn bị mũ (nón), áo ấm, đèn pin và các dụng
chào cờ)
cụ cần thiết theo hướng dẫn của BTC để tham
gia Trò chơi lớn.
- Cách tính điểm quy đổi cho các chi đoàn để
tính điểm chung cho Hội trại sẽ có văn bản riêng.
- Mỗi chi đoàn chọn 05 ảnh đẹp nhất của tập thể
chi đoàn gồm: 01 ảnh chụp với pano sân khấu,
01 ảnh chụp trước cổng tiểu trại, 01 ảnh chụp
trang trí tiểu trại, 01 ảnh chụp báo tường, 01 ảnh
khoảnh khắc đẹp Hội trại.
- Đăng ảnh lên trang Facebook của chi đoàn
mình với nội dung “Chi đoàn … - Trường THPT
Lý Tự Trọng, tham gia Hội trại “Khát vọng tuổi
- Thi truyền thông,
trẻ” năm 2019 – Chào mừng kỷ niệm 88 năm
tuyên truyền Hội
ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
trại.
26/03/1931 – 26/03/2019”. Bài đăng phải tag tên
(Tại các tiểu trại)
fb Lý Tự Trọng, fb cá nhân của Thầy Nguyễn
Trần Bảo Huy, Thầy Nguyễn Ngọc Điệp, Cô Lê
Thị Linh, Cô Hồ Thị Thu Thủy và Thầy cô giáo
chủ nhiệm.
- Vào 10h30 ngày 24/03/2019, BTC sẽ dựa trên
số lượt like và share của bài đăng để tính điểm
thi truyền thông cho các chi đoàn (1 share = 1,5
like).
- Bán kết + Chung - Thể lệ các trò chơi, những điểm cần lưu ý sẽ có
kết kéo co
văn bản riêng.
- Trò chơi nhỏ
- Cách tính điểm quy đổi cho các chi đoàn để
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(Nhảy bao bố tiếp
sức, Đua thuyền
trên cạn).
9h00 – 9h30
9h30 - 10h30

tính điểm chung cho Hội trại sẽ có văn bản riêng.

- GVCN, trại sinh.
- BGK chấm trại lần 2.
- Dọn dẹp vệ sinh. - BTC.
- Kết thúc Hội trại. - GVCN, trại sinh.
- Chấm trại.
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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

THÀNH ĐOÀN NHA TRANG
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG
***

Nha Trang, ngày 21 tháng 01 năm 2019

THỂ LỆ
Các trò chơi nhỏ của Hội trại “Khát vọng tuổi trẻ” năm 2019
I/ Quy định về điểm quy đổi các nội dung thi tại Hội trại
1/ Điểm chấm trại (GK chấm tại các trại): Tính chung toàn trường (Hệ số 2)
Giải chấm trại do GK chấm
Điểm quy đổi
Ghi chú
Nhóm các CĐ giải I
40
Nhóm các CĐ giải II
30
Nhóm các CĐ giải III
20
Nhóm các CĐ giải KK
10
Nhóm CĐ còn lại
5
2/ Điểm chấm DV và MHTT (Chấm tại Sân chào cờ): Tính chung toàn trường (Hệ số 2)
Giải chấm dân vũ do GK chấm Điểm quy đổi
Ghi chú
Nhóm các CĐ giải I
40
Nhóm các CĐ giải II
30
Nhóm các CĐ giải III
20
Nhóm các CĐ giải KK
10
Nhóm CĐ còn lại
5
3/ Điểm chấm thi nấu ăn (Sân chào cờ): Tính chung toàn trường
Giải chấm nấu ăn do GK chấm Điểm quy đổi
Ghi chú
Nhóm các CĐ giải I
40
Nhóm các CĐ giải II
30
Nhóm các trại giải III
20
Nhóm các CĐ giải KK
10
Nhóm CĐ còn lại
5
4/ Điểm chấm trò chơi lớn: Tính theo từng đội thi (Hệ số 2)
Giải chấm trò chơi lớn do BTC chấm Điểm quy đổi
Ghi chú
Giải I
40
Giải II
30
Giải III
20
Giải KK
10
Còn lại
5
5/ Điểm chấm hóa trang: Tính chung toàn trường
Giải chấm trò chơi lớn do BTC chấm Điểm quy đổi
Ghi chú
Giải I
40
Các giải II
30
Các giải III
20
Các giải KK
10
Còn lại
5
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II/ Thể lệ và cách chấm điểm quy đổi các trò chơi tại Hội trại
1/ Trò chơi liên hoàn 1: “Nhảy sạp + Đổ nước vào chai”
- Mỗi chi đoàn thành lập 01 đội chơi gồm 07 thành viên (3 nam + 4 nữ).
- Mỗi chi đoàn chuẩn bị 1 bảng tên có chân đứng để BTC dễ quản lí và sắp xếp vị trí.
- Cách chơi:
+ Lần lượt từng người chơi chạy từ vạch xuất phát, vượt qua phần chơi nhảy sạp của BTC
chuẩn bị sẵn. Nếu bị sạp kẹp vào chân phải quay lại vị trí xuất phát.
+ Sau khi vượt qua phần chơi nhảy sạp, người chơi chạy đến thau đựng nước mà chi đoàn
mình chuẩn bị sẵn, dùng 2 lòng bàn tay hứng đầy nước, sau đó vừa hứng nước, vừa nhảy
sạp về vị trí xuất phát, cúi người, đổ nước vào chai đang được CTV cầm sẵn (Không được
đụng vào chai).
+ Sau khi đổ nước vào chai xong, người chơi đứng dậy, đập tay với người tiếp theo xuất
phát. Cứ như thế, sau khi người chơi cuối cùng đổ nước vào chai xong, trọng tài sẽ thổi còi
kết thúc cuộc thi, BGK sẽ chấm kết quả dựa vào độ cao nước trong chai của các đội chơi.
- Cách tính điểm cho từng khối: Dựa theo độ cao của nước trong chai, cột nước cao nhất sẽ
được xếp theo thứ tự từ: I, II, III, IV… Điểm tính cho mỗi khối như sau:
Thứ tự độ cao nước trong chai Điểm quy đổi
Ghi chú
(GK ghi nhận)
I
30
II
25
III
20
IV
15
- Đội chơi nào thực hiện không đúng theo thể lệ trò chơi sẽ bị hủy kết quả trò chơi và được
tính 0 điểm.
- Nếu thành tích của 2 đội bằng nhau thì được tính bằng điểm ở thứ tự tương ứng.
- Mỗi đội chơi sẽ có CTV để giám sát, báo kết quả về cho BTC.
2/ Trò chơi liên hoàn 2: “Chuyền chanh + nhảy dây tập thể”
- Mỗi chi đoàn thành lập 01 đội chơi gồm 10 thành viên (4 nam + 6 nữ).
- Mỗi chi đoàn chuẩn bị 1 bảng tên có chân đứng để BTC dễ quản lí và sắp xếp vị trí.
- Cách chơi:
+ Lần lượt các đội chơi sẽ xếp hàng, mỗi thành viên cách nhau 1 cánh tay. Mỗi người chơi
ngậm 1 muỗng cà phê cán dài trong miệng, BTC sẽ phát cho mỗi đội chơi 1 quả chanh, lần
lượt dùng muỗng chuyền quả chanh từ người đầu tiên đến người cuối cùng. Nếu quả chanh
bị rơi ra khỏi muỗng thì đội chơi phải chuyền chanh lại từ đầu.
+ Sau khi quả chanh được chuyền đến người cuối cùng, cả đội sẽ di chuyển lên phía trước
nhận lấy 1 sợi dây thừng mà BTC đã chuẩn bị sẵn, đội chơi cử ra 2 thành viên cầm 2 đầu
dây để quay, 8 người còn lại sẽ nhảy dây tập thể. Cứ như thế, sau thời gian 05 phút, trọng tài
sẽ thổi còi kết thúc cuộc thi, BGK sẽ chấm kết quả dựa vào số lượt nhảy dây thành công của
các đội chơi.
- Cách tính điểm cho từng khối: Dựa theo số lượt nhảy dây thành công của các đội chơi, số
lượt nhảy thành công nhiều nhất sẽ được xếp theo thứ tự từ: I, II, III, IV… Điểm tính cho
mỗi khối như sau:
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Thứ tự số lượt chuyền chanh và
Điểm
Ghi chú
nhảy dây thành công
(GK ghi nhận)
I
30
II
25
III
20
IV
15
V
10
VI
5
- Đội chơi nào thực hiện không đúng theo thể lệ trò chơi sẽ bị hủy kết quả trò chơi và được
tính 0 điểm.
- Nếu thành tích của 2 đội bằng nhau thì được tính bằng điểm ở thứ tự tương ứng.
- Mỗi đội chơi sẽ có 1 CTV để giám sát, báo kết quả về cho BTC.
3/ Trò chơi “Nhảy bao bố tiếp sức”
- Mỗi chi đoàn thành lập 01 đội chơi gồm 5 thành viên (2 nam + 3 nữ).
- Mỗi chi đoàn chuẩn bị 1 bảng tên có chân đứng để BTC dễ quản lí và sắp xếp vị trí.
- Cách chơi:
+ Trên sân cỏ chia 2 vạch mức ở 2 đầu, mỗi đội chơi chia 2 nam đứng ở một đầu, 3 nữ đứng
đối diện ở đầu còn lại.
+ Lần lượt nhảy tiếp sức (nữ nhảy trước) cho đến người nữ cuối cùng. Căn cứ vào thành tích
xếp thứ hạng.
- Cách tính điểm cho từng khối: Dựa theo thành tích xếp thứ hạng, đội chơi với thời gian
nhảy nhanh nhất sẽ được xếp theo thứ tự từ: I, II, III, IV… Điểm tính cho mỗi khối như sau:
Thứ tự thời gian nhảy nhanh nhất
Điểm
Ghi chú
(GK ghi nhận)
I
30
II
25
III
20
IV
15
V
10
VI
5
- Đội chơi nào thực hiện không đúng theo thể lệ trò chơi sẽ bị hủy kết quả trò chơi và được
tính 0 điểm.
- Nếu thành tích của 2 đội bằng nhau thì được tính bằng điểm ở thứ tự tương ứng.
- Mỗi đội chơi có 1 cộng tác viên giám sát bấm giờ, quay phim để xác định thành tích.
4/ Trò chơi “Đua thuyền trên cạn”
- Mỗi chi đoàn thành lập 01 đội chơi gồm 10 thành viên (4 nam + 6 nữ).
- Mỗi chi đoàn chuẩn bị 1 bảng tên có chân đứng để BTC dễ quản lí và sắp xếp vị trí.
- Cách chơi:
+ Trên sân cỏ chia 2 vạch mức ở 2 đầu, mỗi đội chơi xếp thành hàng ngồi xuống nền cỏ, 2
chân của người ở sau đưa về phía trước kẹp chặt bụng của người phía trước. Khi có còi của
trọng tài, cả đội dùng sức của 2 tay đẩy người, đưa “con thuyền” tiến về phía trước.
+ Trường hợp thuyền bị đứt khúc thì phần “đuôi thuyền” ngồi yên, phần “đầu thuyền” lùi lại
nối với “đuôi thuyền” để tiếp tục thi tiếp.
13

+ Thành tích chỉ được tính khi người cuối cùng của “con thuyền” vượt qua vạch đích.
- Cách tính điểm cho từng khối: Dựa theo thành tích xếp thứ hạng, đội chơi về đích với thời
gian đua nhanh nhất sẽ được xếp theo thứ tự từ: I, II, III, IV… Điểm tính cho mỗi khối như
sau:
Thứ tự thời gian đua thuyền nhanh nhất
Điểm
Ghi chú
(GK ghi nhận)
I
30
II
25
III
20
IV
15
V
10
VI
5
- Đội chơi nào thực hiện không đúng theo thể lệ trò chơi sẽ bị hủy kết quả trò chơi và được
tính 0 điểm.
- Nếu thành tích của 2 đội bằng nhau thì được tính bằng điểm ở thứ tự tương ứng.
- Mỗi đội chơi có 1 cộng tác viên giám sát bấm giờ, quay phim để xác định thành tích.
5/ Trò chơi “Kéo co”
- Mỗi chi đoàn thành lập 01 đội chơi gồm 10 thành viên (4 nam + 6 nữ). Nếu một trong hai
đội hoặc cả hai đội không đủ 4 nam thì sử dụng số nam tối đa mà mình có đồng thời số nam
tham gia được xác định theo đội nào ít nam hơn, còn lại là nữ sao cho mỗi đội đúng 10
thành viên. (Ví dụ: lớp A có 2 nam bốc thăm gặp lớp B có 3 nam thì lượt thi kéo co của 2
lớp dựa theo lớp A là 2 nam + 8 nữ).
- Mỗi chi đoàn chuẩn bị 1 bảng tên có chân đứng để BTC dễ quản lí và sắp xếp vị trí.
- Cách chơi:
+ Trên sân cỏ chia làm 3 vạch song song, cách đều nhau một khoảng cách từ 1,5 – 2,0 m.
BTC sẽ chuẩn bị một sợi dây thừng có đánh dấu ở giữa, đặt vị trí đánh dấu trên dây ở vạch
chính giữa của 3 vạch trên. Hai đội đối diện nhau dùng lực kéo sợi dây về phía mình, đội
nào kéo được dấu giữa sợi dây vượt qua vạch về phía mình thì đội đó thắng.
+ BTC sẽ bốc thăm các cặp đấu theo thể thức loại trực tiếp.
- Cách tính điểm cho từng khối: Dựa theo thành tích xếp thứ hạng. Điểm tính cho mỗi khối
như sau:
Thứ tự thành tích kéo co
Điểm
Ghi chú
I
30
II
25
III
20
IV
15
- Đội chơi nào thực hiện không đúng theo thể lệ trò chơi sẽ bị hủy kết quả trò chơi.
- Mỗi đội chơi có 1 cộng tác viên giám sát để xác định thành tích.
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