HUYỆN ĐOÀN HÓC MÔN
ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẦU
Số: 38/KH-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hóc Môn, ngày 13 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH
Xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 Tốt” và “Học sinh Tiên tiến làm theo lời Bác”
Năm học 2021 - 2022
- Căn cứ thông báo số 47-TB/ĐTN ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Ban
Thường vụ Huyện Đoàn thông báo về việc xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 Tốt” cấp
huyện năm học 2021 - 2022;
- Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn
trường THPT Nguyễn Hữu Cầu nhiệm kỳ 2020 - 2021;
- Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Cầu xây dựng Kế hoạch
xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 Tốt” và “Học sinh Tiên tiến làm theo lời Bác” năm
học 2021 - 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên trường THPT
Nguyễn Hữu Cầu; thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn trường THPT
Nguyễn Hữu Cầu nhiệm kỳ 2021 - 2022.
- Thể hiện tính xung kích của tuổi trẻ trong việc tham gia các chương trình
rèn luyện bản thân, nâng cao ý thức đoàn viên, mở rộng mặt trận tập hợp thanh niên.
- Thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp nhằm tạo môi trường cho thanh
niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
2. Yêu cầu: Thiết thực - Hiệu quả - Tiết kiệm.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
A. Xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 Tốt” và “Học sinh Tiên tiến làm theo
lời Bác” cấp trường.
1. Đối tượng xét chọn.
- Là Đoàn viên hoặc những thanh niên có kết quả đạt trong đợt học lớp cảm
tình Đoàn.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, có kết quả học tập tốt, tham gia hoạt động phong
trào và thể thao tốt… trong năm học 2020 - 2021.
2. Số lượng và thời gian đăng ký.
2.1. Số lượng đăng ký:
- Học sinh 3 Tốt: 01 học sinh.
- Học sinh Tiên tiến làm theo lời Bác: 04 học sinh.
- Lưu ý:
+ Mỗi học sinh chỉ được xét chọn 01 danh hiệu. Các danh hiệu trên do GVCN,
Ban cán sự lớp xét chọn và đề xuất.
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+ GVCN và Ban Cán sự lớp không lựa chọn các bạn học sinh có tên trong
BCH Đoàn trường.
2.2. Thời gian đăng ký:
- Hạn chót đăng ký: 17g00 ngày 17/10/2021
- Đăng ký qua đường link: https://forms.gle/wrLRAqJuNvtBHvGy5.
3. Tiêu chí xét duyệt danh hiệu.
3.1. Tiêu chuẩn danh hiệu “Học sinh 3 Tốt”.
a. Tiêu chuẩn bắt buộc:
- Đạo đức tốt: Không vi phạm các quy chế, nội quy của nhà trường.
- Học tập tốt: Kết quả học tập Khá, Giỏi (Xét kết quả năm học 2020 - 2021).
- Thể lực tốt: Tham gia tốt các hoạt động phong trào, thể thao...
b. Tiêu chuẩn ưu tiên xét chọn (theo thứ tự):
- Cán bộ đoàn của lớp, cán bộ lớp.
- Học sinh đạt giải cao trong các hội thi các cấp, tham gia tích cực hoạt động
phong trào, công tác xã hội, đặc biệt là hoạt động tình nguyện.
3.2. Tiêu chuẩn danh hiệu “Học sinh Tiên tiến làm theo lời Bác”.
a. Tiêu chuẩn bắt buộc:
- Là Đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của lớp và luôn phấn đấu trong học tập,
tham gia tốt các phong trào của trường.
- Tích cực rèn luyện đạo đức.
b. Tiêu chuẩn ưu tiên xét chọn (theo thứ tự):
- Cán bộ đoàn của lớp, cán bộ lớp.
- Học sinh tham gia tích cực hoạt động phong trào, công tác xã hội.
Lưu ý: Đối với lớp 10 thì lấy kết quả đã đạt được ở lớp 9 cấp THCS.
B. Xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 Tốt” cấp huyện: Căn cứ kết quả xét
chọn Học sinh 3 Tốt cấp trường, Đoàn trường lập danh sách học sinh đáp ứng các
tiêu chí Học sinh 3 Tốt cấp huyện và đề xuất xét chọn danh hiệu Học sinh 3 Tốt cấp
huyện.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban Chỉ đạo.
Stt
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
1 Nguyễn Thị Ánh Mai
Hiệu trưởng
Trưởng ban
2 Nguyễn Tấn Thanh
TLTN
Phó Ban
3 Tăng Tường Vy
Bí Thư Đoàn trường
Thành viên
2. Thành lập Ban Tổ chức.
Stt
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
1 Nguyễn Tấn Thanh
TLTN
Trưởng ban
2 Trần Thị Minh Tuyền
TLTN 2
Phó ban
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3 Tăng Tường Vy
Bí Thư Đoàn trường
4 Phạm Đức Duy
Phó BT Đoàn trường
5 Phạm Thị Thu Hương
Phó BT Đoàn trường
6 Cùng với UVBCH Đoàn trường là thành viên.
3. Phân công nhiệm vụ.
3.1. Ban tổ chức:
- Xây dựng kế hoạch, tổng hợp danh sách học sinh được xét

Phó ban TT
Thành viên
Thành viên

chọn các danh

hiệu.
- Triển khai kế hoạch đến GVCN 3 khối và thực hiện tốt nội dung trong kế
hoạch; thực hiện công tác tuyền truyền kết quả đến học sinh toàn trường thông qua
các trang thông tin điện tử.
- Chuẩn bị giấy khen đạt danh hiệu “Học sinh 3 Tốt” và “Học sinh Tiên tiến
làm theo lời Bác” năm học 2021 - 2022.
3.2. GVCN 3 khối: Kết hợp với Ban Cán sự lớp bầu chọn ra học sinh đạt danh
hiệu “Học sinh 3 Tốt” và “Học sinh Tiên tiến làm theo lời Bác” năm học 2021 2022.
3.3. Bí thư chi đoàn lớp: Phối hợp với GVCN bầu chọn các danh hiệu.
Trên đây là Kế hoạch xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 Tốt” và “Học sinh Tiên
tiến làm theo lời Bác” năm học 2021 - 2022 của Ban Chấp hành Đoàn trường THPT
Nguyễn Hữu Cầu. Đề nghị các thành viên được phân công thực hiện tốt nhiệm vụ
được giao.
T.M CHI BỘ
BÍ THƯ

TLTN

T.M BTV ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Mai

Nguyễn Tấn Thanh

Tăng Tường Vy

Nơi nhận:
- Chi bộ, BGH;
- BTC, Chi đoàn lớp;
- GVCN, TLTN;
- Bản tin Website;
- Lưu: ĐT.

