
KẾ HOẠCH  TRIỂN KHAI TẾT TRỒNG CÂY 

 VÀ RA QUÂN THÁNG THANH NIÊN NĂM 2018 

Kính gửi: BCH các Liên chi đoàn trong toàn Trường 
Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 

2017 - 2018; Thực hiện Kế hoạch Sinh viên chung tay xây dựng nhà trường 
“Xanh - Sạch - Đẹp”, được sự đồng ý của Đảng ủy – Ban giám hiệu Nhà 
trường, Đoàn Thanh niên Trường ĐHSP - ĐHTN xây dựng kế hoạch triển khai 
Tết trồng cây và ra quân tháng thanh niên năm 2018, cụ thể như sau:  
I. Mục đích, yêu cầu 
1. Mục đích 

- Tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn cảnh quan đối với sinh viên, góp 
phần chung tay xây dựng nhà trường “Xanh - Sạch - Đẹp”, tạo khuôn viên cây 
xanh trong Nhà trường.  

- Ra quân tháng thanh niên năm 2018. 
2. Yêu cầu 

- Đảm bảo tính tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. 
- Thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia. 

II. Thời gian, nội dung công việc, kinh phí 
- Thời gian: 7h30’ ngày 04/3/2018 (Chủ nhật). 
- Địa điểm: lễ ra quân tại sân thể thao trước Hội trường C2.  
- Nội dung: 
+ Ra quân tháng thanh niên năm 2018. 
+ Trồng cây tại các khu vực sau:  
 Sau giảng đường B1. 
 Trục đường vào cổng chính KTX và bể bơi. 
+ Quét vôi các cây lâu năm.  

 + Tổng vệ sinh khuôn viên toàn trường. 
III. Phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện 
1. Đoàn Thanh niên 

- Phối hợp với Phòng Quản trị - Phục vụ lựa chọn cây đáp ứng đúng yêu 
cầu kỹ thuật và vị trí trồng phù hợp. 
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- Tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên và tổ chức tết trồng cây ý nghĩa, có 
tác dụng giáo dục ĐVTN. 
2. Các Liên chi đoàn 

- BCH các Liên chi đoàn cử sinh viên tham gia với số lượng như sau 
(trang phục áo thanh niên Việt Nam): 

+ LCĐ các Khoa Toán, Ngữ văn, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học: 
mỗi đơn vị cử 50 sinh viên. 

+ LCĐ các Khoa còn lại mỗi LCĐ cử 30 sinh viên tham gia.  
- Phân công công việc cụ thể: Sau khi tham dự lễ ra quân tháng Thanh 

niên năm 2018, đề nghị các đơn vị thực hiện phần việc theo sự phân công như 
sau: 

+ LCĐ các khoa Ngữ văn, Giáo dục mầm non, Vật lý, Hóa học lao 
động rẫy cỏ tại khu vực sau giảng đường B1. 

+ LCĐ các khoa Giáo dục Tiểu học và Tâm lý giáo dục quét vôi các cây 
lâu năm trong khuôn viên Thư viện và giảng đường B1, C2 và trước nhà A4.  

+ LCĐ các Khoa Sinh học và Địa lý trồng cây tại khu vực sau giảng 
đường B1. 

+ LCĐ các Khoa Giáo dục chính trị và Bộ môn Ngoại ngữ: trồng cây 
tại khu vực cổng Ký túc xá.  

+ LCĐ các Khoa Lịch sử và Thể dục thể thao: trồng cây tại trước giảng 
đường B1. 

Các đơn vị sẽ nhận dụng cụ và cơ sở vật chất từ cán bộ của phòng Quản 
trị phục vụ. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Tết trồng cây và ra quân tháng Thanh 
niên năm 2018 do Đoàn Thanh niên xây dựng, đề nghị BCH các Liên chi đoàn 
nghiêm túc thực hiện để chương trình diễn ra thành công. 
      Nơi nhận: 
       - BGH (b/cáo) 

       - Như Kính gửi (t/h);              

       - Lưu VP ĐTN.  
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