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KẾ HOẠCH
Cài ứng dụng “làm việc tốt” và tham gia chương trình
Thiếu Nhi Việt Nam- Học tập tốt, rèn luyện chăm
-------------------------Thực hiện chương trình phối hợp số 1468/Ctr-BGĐDT-TWDTN ngày
19/11/2020 giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025,
chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022, nhằm triển
khai có hiệu quả phong trào “ Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ
dạy”, tạo môi trường rèn luyện “Học mà chơi, chơi mà học” để giúp các em thực hiện
tốt chương trình Rèn Luyện đội viên.
Hội Đồng Đội Huyện Giồng Riềng ban hành kế hoạch phát động chương trình
“Thiếu Nhi Việt Nam- Học tập tốt, rèn luyện chăm” với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
Xây dựng môi trường để các em thi đua học tập, rèn luyện sức khỏe, phát triển
thể lực và trau dồi kỹ năng thông qua các hoạt động học tập, vui chơi giải trí, các hoạt
động cộng đồng; từ đó giúp các em nâng cao nhận thức, sống tích cực, lành mạnh, có
giá trị, biết yêu thương và chia sẻ.
Tạo điều kiện để các em chủ động tìm hiểu, nâng cao hiểu biết xã hội, các hoạt
động bảo vệ môi trường; phát triển năng lực, tự hoàn thiện bản thân, đồng thời phát
huy quyền tham gia của các em vào các vấn đề có liên quan đến trẻ em.
Các hoạt động phải được triển khai tới từng đội viên, thiếu niên và nhi đồng
bằng nhiều cách làm, nhiều hình thức đổi mới, sinh động, sôi nổi, thường xuyên, liên
tục để tạo cho các em thói quen làm việc tốt ở mọi lúc, mọi nơi và trở thành nét đẹp
hàng ngày đối với mỗi thiếu nhi; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, sát
với thực tế của các cơ sở Đội và điều kiện học tập, sinh hoạt, rèn luyện của các em.
II. CHỦ ĐỀ, QUY MÔ TỔ CHỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
1. Chủ đề: Em làm việc tốt mỗi ngày.
2. Đối tượng: Tất cả các em đội viên, thiếu niên và nhi đồng từ 6 đến 11 tuổi
đang học tập, sinh hoạt tại các trường đang tiểu học trong huyện với 6 nhóm nội dung
rèn luyện như: Thi đua học tốt, Vận động khỏe mạnh, Bảo vệ môi trường, Đọc sách
mỗi ngày, Chia sẻ yêu thương, Rèn luyện kỹ năng
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
1. Nội dung tham gia chương trình
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1.1. Thi đua học tốt
- Trang trí góc học tập đẹp.
- Hăng hái phát biểu trên lớp.
- Giữ gìn vở sạch chữ đẹp.
- Chủ động trao đổi bài học với bạn.
- Tích cực tham gia sân chơi về học tập.
- Làm đầy đủ bài tập về nhà hàng ngày.
- Việc tốt khác : em chủ động thực hiện.
1.2. Vận động khỏe mạnh
- Thuộc và thực hiện bài tập giữa giờ.
- Tập luyện 1 nhất 1 môn thể thao.
- Vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày.
- Tự giác thực hiện vệ sinh cá nhân.
- Việc tốt khác : em chủ động thực hiện.
1.3. Bảo vệ môi trường
- Giữ vệ sinh, sắp xếp đồ dùng cá nhân sạch đẹp.
- Phân loại rác thải hàng ngày.
- Tham gia phong trào kế hoạch nhỏ.
- Chăm sóc ít nhất 1 chậu cây xanh tại gia đình/ trường lớp.
- Mỗi tuần tham gia ít nhất một buổi vệ sinh chung.
- Việc tốt khác : em chủ động thực hiện.
1.5. Chia sẻ yêu thương
- Nuôi heo đất tiết kiệm.
- Giúp bạn học tập cùng tiến bộ.
- Nhặt được của rơi trả lại người mất.
- Chia sẻ giúp đỡ thành viên trong gia đình.
- Giúp đỡ người già, em nhỏ và bạn bè.
- Việc tốt khác : em chủ động thực hiện
2. Hình thức tham gia chương trình
2.1. Đăng ký tham gia:
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, phụ trách
các chi đội, lớp nhi đồng hướng dẫn các em đăng ký tham gia chương trình bằng cách
cài đặt App "Làm việc tốt". Việc cài đặt App sẽ do đại diện một thành viên trong gia
đình (ông, bà, bố, mẹ, anh, chị... hoặc người đại diện hợp pháp khác) thực hiện để hỗ
trợ các em trong suốt quá trình tham gia chương trình.
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2.2. Tham gia rèn luyện
Hàng ngày, các em cùng nhau thi đua làm việc tốt trên cơ sở các nội dung của
chương trình.
Tối thiểu 01 tuần 01 lần các em cập nhật bằng cách ghi nhận và tích lũy các
việc làm tốt của mình lên App "Làm việc tốt".
Mỗi việc làm tốt mà các em tích lũy trên App sẽ được hệ thống tự động cập
nhật và là kết quả để ghi nhận, khen thưởng thành tích rèn luyện của các em khi tham
gia chương trình.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Hội Đồng đội huyện:
Xây dựng kế hoạch, chọn cử nhân sự để phối hợp hướng dẫn các liên đội cài đặt
app “làm việc tốt”.
Chọn trường Tiểu học Thị Trấn Giồng Riềng 1 làm điểm phát động phong trào.
2. Liên đội Trường tiểu học Thị Trấn Giồng Riềng 1.
Giáo viên Tổng phụ trách Đội tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường chuẩn
bị các điều kiện tổ chức hướng dẫn và phát động phong trào vào ngày 03/10/2022.
3. Các liên đội trên địa bàn huyện.
Phát động đến 100% đội viên, thiếu niên và nhi đồng từ 6 đến 11 tuổi đang học
tập tại đơn vị của mình, đồng thời báo cáo hình hình phát động cài app và tham gia rèn
luyện về Hội Đồng đội huyện qua đường dẫn http://tuoitregiongrieng.com/a7h chậm
nhất ngày 30/10/2022.
Trên đây là kế hoạch phát động cài ứng dụng “làm việc tốt” và tham gia
chương trình Thiếu Nhi Việt Nam- Học tập tốt, rèn luyện chăm của Hội Đồng đội
huyện Giồng Riềng./.
Nơi nhận:
TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN
- Phòng GD&ĐT huyện;
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
- Ủy viên HĐĐ huyện;
- Các Liên đội trong huyện;
- Lưu.

