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THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC 

TP. HỒ CHÍ MINH 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Số: 44-KH/ĐTN TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 2023 

           

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 148 

 

Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/ĐTN ngày 13/02/2023 của Ban Thường vụ Đoàn Trường 

Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức Tháng Thanh niên năm 2023; 

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Dự bị Đại học TP. 

Hồ Chí Minh năm học 2022 – 2023 và tình hình thực tế, Ban Thường vụ Trường Dự bị Đại 

học TP. Hồ Chí Minh tổ chức Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ 148 với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Thiết thực kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 

26/3/2023) và tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành 

nhằm góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn và 

chất lượng đoàn viên. 

- Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên chung tay xây dựng văn minh trường học, 

góp phần thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, xây dựng và bảo vệ môi trường, cảnh quan 

nhà trường. Tạo cơ hội chia sẻ những hình ảnh, kỷ niệm đẹp và ý nghĩa sống tích cực của đoàn 

viên đến thanh niên dự bị đại học. 

2. Yêu cầu: Công tác tổ chức hiệu quả và thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia phù hợp 

với chương trình hoạt động của Nhà trường. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Đối tượng: đoàn viên, thanh niên hệ dự bị đại học khóa K33. 

2. Thời gian: 8g00 – 11g00 ngày 19/03/2023 (chủ nhật) 

3. Địa điểm: Các phòng học, phòng Ký túc xá, Thư viện trường. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Vệ sinh các khu vực trong khuôn viên Nhà trường 

- Nhổ cỏ, làm sạch các bồn hoa, gốc cây cau. Số lượng tham gia: 25. 

- Vệ sinh Văn phòng Đoàn, Thư viện, Phòng sinh hoạt truyền thống của Đoàn trường. Số 

lượng tham gia: 30. 

2. Trồng và chăm sóc cây xanh tại lớp học. 

- Đoàn trường chuẩn bị cho mỗi Chi đoàn 01 cây vĩ hổ (loại lớn) và chậu.  

- Ban Chấp hành các Chi đoàn nhận 01 cây từ Đoàn trường; chuẩn bị các loại cây khác 

để trang trí ở cửa sổ và bàn giáo viên. Số lượng tham gia từ 3 – 5 đoàn viên, thanh niên. 

- Các Chi đoàn trang trí và chăm cả suốt năm học tại các phòng học của chi đoàn. Chi 

đoàn phân công đoàn viên, thanh niên chăm sóc cả năm học. 

- Kết thúc năm học, Ban Chấp hành các Chi đoàn gửi lại các chậu cây về Đoàn trường để 

trang trí trong khuôn viên trường học (sân trường trước sãnh nhà A). 

- Mỗi Chi đoàn chuẩn bị 1 bảng tên có ghi nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường 

để trang trí chậu cây của chi đoàn. Chi đoàn phân công 3 – 5 đoàn viên, thanh niên tham gia. 

3. Trồng và chăm sóc cây xanh tại Ký túc xá. 

Đoàn trường kết hợp với Phòng Công tác học sinh, sinh viên khuyến khích đoàn viên, 

thanh niên ở tại ký túc xá chuẩn bị 01 cây xanh để chăm sóc và trang trí để hành lang hoặc để 

bàn trong phòng. 
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4. Vệ sinh, trang trí bảng tin. 

- Lau dọn, trang trí bảng tin dãy nhà A, nhà B. 

- Phân công: Chi đoàn giáo viên – công nhân viên; chi đoàn KK33D3 và K33D1. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Thành lập Ban chỉ đạo: 

- Đ/c Trần Trung Thiện Phó Hiệu trưởng. 

- Đ/c Nguyễn Văn Toàn Bí thư Đoàn trường.  

2. Phân công Ban Chấp hành Đoàn trường: 

- Đ/c Nguyễn Văn Toàn – Bí thư Đoàn trường: Lập kế hoạch trình xin ý kiến Đảng ủy, 

Ban Giám hiệu; Chịu trách nhiệm chung, theo dõi vệ sinh và trang trí bảng tin; phối hợp với 

Ký túc xá. Phối hợp với Tổ vệ sinh thực hiện phân chia lại các cây cho các lớp. 

- Đ/c Trần Thị Mai Trâm – Phó Bí thư Đoàn trường: Theo dõi tiến độ, kiểm tra và giám 

sát; Theo dõi trồng và chăm sóc cây xanh tại lớp học. 

- Đ/c Nguyễn Hà Như Mai – UV BTV Đoàn trường: Dự trù kinh phí và thanh toán kinh 

phí; Theo dõi vệ sinh các khu vực trong khuôn viên Nhà trường 

- Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành: Theo sự phân công của Ban Thường vụ Đoàn 

trường. 

- Câu lạc bộ Truyền thông: Thực hiện truyền thông trên Page 

3. Giáo viên chủ nhiệm: Triển khai kế hoạch đến chi đoàn. 

4. Các chi đoàn: Triển khai kế hoạch đến đoàn viên, thanh niên. Huy động lực lượng 

tham gia, tổng hợp danh sách. 

5. Ký túc xá: 

- Triển khai đến học sinh, khuyến khích đoàn viên, thanh niên ở tại ký túc xá chuẩn bị 01 

cây xanh để chăm sóc và trang trí để hành lang hoặc để bàn trong phòng. 

- Đưa tiêu chí cây xanh vào bảng chấm điểm Ký túc xá “Xanh – Sách – Đẹp”. 

6. Phòng Quản trị - Thiết bị, Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị: 

Hỗ trợ Đoàn trường chăm sóc và trang trí trong khuôn viên trường học (sân trường trước 

sãnh nhà A) sau khi kết thúc năm học. 

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: 

- Ngày 6 – 8/3/2023: Lập kế hoạch trình Đảng ủy – BGH duyệt. 

- Ngày 9/3/2023: Triển khai hoạt động 

- Ngày 19/3/2023: Tổ chức thực hiện các hoạt động. 

- Ngày 10/04/2023: Báo cáo, họp rút kinh nghiệm. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Ngày chủ nhật Xanh lần thứ 148, Ban Thường vụ Đoàn 

Trường đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./.  
 

 
 

TM. ĐẢNG ỦY – BAN GIÁM HIỆU 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

ThS. Trần Trung Thiện 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG 

BÍ THƯ 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Văn Toàn 
 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy – BGH; 

- Các đơn vị, phòng ban; 

- BCH Đoàn trường; 

- GVCN các Chi đoàn; 

- BCH các Chi đoàn; 

- Lưu. 


