
BCH ĐOÀN TỈNH ĐỒNG NAI 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG 

*** 

Số: 99-KH/ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Biên Hòa, ngày 17 tháng 10 năm 2017 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội trại kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập trường Đại học Lạc Hồng 

(24/9/1997 – 24/9/2017) với chủ đề “Tuổi trẻ Lạc Hồng bản lĩnh tuổi 20”  

------------------ 

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập trường Đại học 

Lạc Hồng (24/9/1997 – 24/9/2017); được sự cho phép của nhà trường. Ban 

Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội trại trong sinh viên toàn 

trường với chủ đề “Tuổi trẻ Lạc Hồng bản lĩnh tuổi 20”, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, sinh viên về truyền thống 20 

năm thành lập trường Đại học Lạc Hồng. 

Thông qua Hội trại tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh; 

thiết thực, bổ ích cho đoàn viên, sinh viên; tăng cường tình đoàn kết, giao lưu và 

gắn bó giữa đoàn viên, sinh viên trong trường. 

Đảm bảo hoạt động được triển khai rộng rãi đến toàn thể đoàn viên, sinh 

viên trong trường; Các hoạt động diễn ra tại trong Hội trại phải thiết thực, hiệu 

quả và an toàn. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG 

1. Thời gian:  Thứ Bảy ngày 11/11/2017 và Chủ nhật ngày 12/11/2017 

2. Địa điểm:  Khu du lịch Bửu Long, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai 

3. Đối tượng tham gia: Đoàn viên, hội viên, sinh viên trong toàn trường 

- Đoàn các khoa thông báo rộng rãi đến các chi đoàn; cho đăng ký tham gia 

Hội trại; thành lập các tiểu trại theo chi đoàn hoặc ghép các chi đoàn (tùy 

theo tình hình, số lượng trại sinh đăng ký);  

- Trưởng đoàn cấp khoa là đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn khoa. 

III. NỘI DUNG 

1. Nội dung hoạt động chính 

- Hội thi thiết kế báo tường với chủ đề “Lạc Hồng 20 năm sứ mệnh trồng 

người”. 

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. 

- Hoạt động trò chơi dân gian: Kéo co; nhảy bao bố; phóng phi tiêu; Ném 

lon; đập heo; đôi hài vạn dặm… 

- Tổ chức Phiên chợ Sinh viên, gồm: gian hàng ẩm thực, quà lưu niệm. 
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- Trình diễn dân vũ Flashmob; 

- Vũ hội âm nhạc sôi động với chủ đề “Hành khúc Lạc Hồng”. 

- Chương trình lửa trại “Hào khí Lạc Hồng”. 

- Tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác Đoàn và phong 

trào sinh viên (dự kiến 20 cá nhân). 

2. Nội dung chi tiết 

 Ngày 10 tháng 11 năm 2017 (thứ Sáu) 

- Các đơn vị về bốc thăm vị trí đất trại và dựng liều trại. 

 Ngày 11 tháng 11 năm 2017 (thứ Bảy) 

- 7h00 – 9h00: Các đơn vị ổn định tại khu vực trại đã được bốc thăm 

- 9h00 – 9h30: Khai mạc trại 

- 09h30 - 11h30: Tiếp nhận và chấm giải Hội thi thiết kế báo tường với chủ 

đề “Lạc Hồng 20 năm sứ mệnh trồng người”.  

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức phiên chợ sinh 

viên. 

- 11h30 – 13h30: Dùng cơm trưa và nghỉ ngơi trong khu vực trại. 

- 13h30 – 16h00: Hoạt động trò chơi dân gian;  

- 16h00 – 17h00: Tổng duyệt trình diễn dân vũ Flashmob (tiết mục mở 

màn), chuẩn bị khai mạc vũ hội âm nhạc sôi động vào buổi tối. 

- 17h00 – 18h30: Ăn chiều và sinh hoạt cá nhân 

- 19h00 – 22h00: 

+ Vũ hội âm nhạc sôi động với chủ đề “Hành khúc Lạc Hồng”. 

+ Tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác Đoàn và 

phong trào sinh viên. 

+ Chương trình lửa trại “Hào khí Lạc Hồng”. 

- Từ 22h00 đến sáng 12/11/2017 hôm sau: nghỉ ngơi 

 Ngày 12 tháng 11 năm 2017 (Chủ nhật) 

- 5h30 - 6h00: Báo thức và vệ sinh cá nhân 

- 6h30 - 8h30: Ăn sáng, ổn định 

- 8h30 – 90h30: Trao giải các cuộc thi trong Hội trại và bế mạc Hội trại 

- 9h30: Các Tiểu trại thu dọn và kết thúc Hội trại. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành lập Ban Tổ chức 

* Trưởng ban: Đ/c Lê Sơn Quang – Bí thư Đoàn trường 
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* Phó ban: 

- Đ/c Trần Tiến – Phó Bí thư Thường trực; Chủ tịch HSV trường 

- Đ/c Đặng Đại Hùng – Phó Bí thư; Phó Chủ tịch HSV trường 

* Các thành viên:  

- Đ/c Huỳnh Thúc Hiếu – UV.BTV; Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường 

- Đ/c Phan Thế Anh – UV.BTV Đoàn trường; Bí thư Đoàn khoa Đông 

phương học 

- Đ/c Võ Văn Mạnh Em – UV.BTV Đoàn trường 

- Đ/c Lê Nguyễn Thanh Thịnh – UV.BTV Đoàn trường 

- Đ/c Phạm Phương Anh – UV.BCH Đoàn trường 

2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Hội trại 

- Báo cáo chủ trương, xin ý kiến của Lãnh đạo nhà trường. 

- Xây dựng kế hoạch, chương trình và dự trù kinh phí tổ chức Hội trại và 

xin phê duyệt. 

- Triển khai kế hoạch Hội trại đến các đơn vị. Hướng dẫn các đơn vị chuẩn 

bị tốt các yêu cầu của Hội trại. Phân công cán bộ theo dõi tiến độ thực 

hiện và hỗ trợ các đơn vị.  

- Thành lập các tiểu ban phục vụ Hội trại như: Tiểu ban hoạt động, Tiểu 

ban hậu cần, Tiểu ban an ninh trật tự, y tế. 

- Tham mưa văn bản trình Nhà trường gửi công an Phường Bửu Long và 

Phòng PA83 – Công an Đồng Nai hỗ trợ an ninh cho toàn Hội trại. 

3. Phân công thực hiện 

 Đoàn trường 

- Xây dựng kế hoạch, thư mời và các điều kiện liên quan tổ chức Hội trại; 

liên hệ mời đại biểu giao lưu Tọa đàm “Ký ức Lạc Hồng” đồng thời chuẩn 

bị chương trình, kịch bản cho Tọa đàm; làm việc với Công an phường 

Bửu Long, Công an PA83 đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống 

cháy nổ trong khu vực tổ chức Hội trại. 

- Kiểm tra lực lượng đoàn viên, sinh viên tham gia của Đoàn các khoa, vẽ 

sơ đồ bố trí các tiểu trại và trại chỉ huy. 

- Làm việc với Ban quản lý Khu du lịch Bửu Long về các nội dung trong 

Hội trại; liên hệ mua vé tập thể để được giảm giá. 

- Tổng hợp danh sách các cá nhân tiêu biểu đề nghị tuyên dương. 

- Xây dựng chương trình; thực hiện chương trình Vũ hội âm nhạc; trình dân 

vũ Flashmob; tham gia thiết kế, dựng cổng trại chính và thiết kế, quản trò 

các trò chơi trong Hội trại và chương trình Lửa trại; tổ chức Chợ phiên 

sinh viên; Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.... 
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 Đoàn các khoa 

- Báo cáo cấp ủy, lãnh đạo khoa, đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện và 

báo cáo xin ý kiến của cấp ủy và lãnh đạo khoa tham gia Hội trại. 

- Tự chủ động trong công tác làm và  trang trí cổng trại, lều trại đảm bảo ý 

nghĩa chung của Hội trại. 

- Khuyến khích trang bị đồng phục toàn đoàn. 

- Mỗi Đoàn khoa chuẩn bị 01 tiết mục Văn nghệ giao lưu tại Hội trại. 

- Triệu tập trại sinh đăng ký tham gia Hội trại; thu tiền vé vào cổng của trại 

sinh để mua vé tập thể trước (để được giảm giá); lập danh sách trại sinh, 

báo cáo cáo số lượng tiểu trại, người phụ trách, số điện thoại liên hệ gửi 

về cho Ban Tổ chức Hội trại (thông qua Đ/c Huỳnh Thúc Hiếu – 

0994.88.4444) chậm nhất là ngày 31/10/2017.  

- Chuẩn bị tốt các yêu cầu chung của Hội trại; cử trại sinh tham gia các hoạt 

động của Hội trại. 

- Thông báo cho trại sinh biết về việc tự túc kinh phí mua vé vào cổng, ăn 

uống các bữa trong quá trình tham gia Hội trại của tiểu trại mình; đóng 

góp làm trại của lớp ... và chủ động phương tiện di chuyển đến địa điểm 

cắm trại theo đúng chương trình của Ban Tổ chức. 

 Trại sinh 

- Tự túc kinh phí mua vé vào cổng, ăn uống các bữa trong quá trình tham 

gia Hội trại; đóng góp làm trại của lớp...;  

- Chủ động phương tiện di chuyển đến địa điểm cắm trại theo đúng chương 

trình của Ban Tổ chức. 

- Chấp hành các nội quy, quy định của Ban Tổ chức Hội trại và của Khu du 

lịch Bửu Long. 

- Mặc áo Thanh niên Việt Nam hoặc đồng phục tập thể trong suốt Hội trại.  

- Ban Tổ chức khuyến khích trang bị đồng phục của các khoa, các tiểu trại. 

- Chuẩn bị vật dụng cá nhân, balô, võng, đèn pin, áo đi mưa, tăng bạt phủ, 

áo ấm, giày bata...). 

- Chú ý đảm bảo sức khỏe trong suốt thời gian tham gia Hội trại. 

4. Kinh phí 

- Đoàn trường: Tham mưu với nhà trường xin kinh phí tổ chức, giải thưởng 

các hoạt động.  

- Đoàn khoa, chi đoàn, trại sinh: Tự túc chi phí vé vào cổng, ăn uống, làm 

trại, cổng trại của khoa, chi đoàn; đảm bảo tham gia đầy đủ các nội dung 

do BTC Hội trại đề ra; chuẩn bị các vật dụng theo yêu cầu tham gia Hội 

trại. 




