
                   

               NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA ĐOÀN THANH NIÊN  

             TRƯỜNG THPT HOÀI ĐỨC B TRONG  NĂM HỌC 2020-2021 
 
 

Năm học 2020 - 2021 là năm các cấp bộ đoàn trong khối trƣờng học tiếp tục 

triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Phát huy những kết quả đã đạt đƣợc trong 

nhiệm kỳ 2019 - 2020, bám sát định hƣớng Chƣơng trình công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên khối THPT năm học 2020 - 2021 của Thành đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà 

Nội và Ban Thƣờng vụ Huyện đoàn Hoài Đức, căn cứ vào nhiệm vụ năm học của Chi ủy 

Đảng – BGH Nhà trƣờng, BCH Đoàn trƣờng THPT Hoài Đức B đã nỗ lực, cố gắng, linh 

hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 

2020 – 2021; đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, đạt đƣợc các tiêu chí cơ bản đã đề 

ra cho nhiệm kì 2020 – 2021.  

 

 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn 

viên, thanh niên tại Trường THPT Hoài Đức B 

 1.1. Đoàn trƣờng  đã tổ chức hoạt động cụ thể hóa các nội dung của Chƣơng 

trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thƣ Trung 

ƣơng Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng 

cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”, Kế hoạch 

của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đoàn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”, Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho 

thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018 - 2022”, Kết luận số 05 của Ban Chấp hành Trung ƣơng 



Đoàn khóa XI về việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh 

niên”, Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”. 

Đoàn trường đã tổ chức các hoạt động  giáo dục truyền thống vẻ vang của 

Đoàn, các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng 

- GD truyền thống vẻ vang của Đoàn: 

https://www.facebook.com/nguyen.uyen.393/posts/4410978512250328 

  

 

- Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2818916935018229&id=221272

8362303759 

- Tổ chức các hoạt động đến địa chỉ đỏ hoặc các bảo tàng lịch sử 

Giáo dục truyền thống tại Cố đô Hoa Lƣ, Ninh Bình:  

                Link: https://www.youtube.com/watch?v=7pKJW2jjMZE 

 

Giáo dục truyền thống – Hoạt động trải nghiệm tại Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình  

https://www.facebook.com/nguyen.uyen.393/posts/4410978512250328
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2818916935018229&id=2212728362303759
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2818916935018229&id=2212728362303759
https://www.youtube.com/watch?v=7pKJW2jjMZE


 

Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (Tháng 1/2021) 

 

Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (Tháng 1/2021) 

1.2. Tăng cƣờng các hoạt động hỗ trợ, giao lƣu, tuyên dƣơng với các tấm gƣơng 

học sinh vƣợt khó, đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện.  Tổ chức tuyên dƣơng 

học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”. Vận động các nguồn lực để trao tặng học 

bổng, giải thƣởng khuyến khích học tập, nghiên cứu khoa học cho học sinh... được 

gần 10 triệu đồng.Triển khai các giải pháp phát huy các điển hình sau tuyên dƣơng 

 

 

Tuyên dương trong ngày khai giảng 5/9/2021 và Đại hội Đoàn trường 2020-2021 



 

Tuyên dương trong ngày 26/3/2021: 

  
Hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn (5/6/2021) 

1.3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, xây dựng thói quen “Sống và 

làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” thông qua các hội thi, hội thảo, tọa đàm, vận 

động học sinh thực hiện nghiêm nội quy, quy chế nhà trƣờng 

- Văn bản triển khai:  KH Số 79/KH -HĐB, 27/1/2021 v/v Tổ chức HS tham gia 

thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2021 

- Tuyên truyền về luật giao thông đƣờng bộ năm 2021:  

https://c3hoaiducb.edu.vn/2021/01/27/doan-thanh-nien-truong-thpt-hoai-duc-b-

day-manh-tuyen-truyen-luat-giao-thong-duong-bo-nam-2021/ 

   

Phối hợp với Huyện đoàn Hoài Đức, Phòng Tư pháp Huyện và Công an Huyện Hoài 

Đức – Tổ chức tuyên truyền về pháp luật cho học sinh (25/1/2021) 

https://c3hoaiducb.edu.vn/2021/01/27/doan-thanh-nien-truong-thpt-hoai-duc-b-day-manh-tuyen-truyen-luat-giao-thong-duong-bo-nam-2021/
https://c3hoaiducb.edu.vn/2021/01/27/doan-thanh-nien-truong-thpt-hoai-duc-b-day-manh-tuyen-truyen-luat-giao-thong-duong-bo-nam-2021/


- Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2021 của Cụm Hà Đông - Hoài Đức 

đƣợc tổ chức tại trƣờng THPT Hoài Đức B:  

https://www.facebook.com/100009274076885/posts/2897933903859050/?d=n 

 
1.4. Tổ chức các hoạt động giao lƣu, ủng hộ các trƣờng học, các đơn vị lực lƣợng 

vũ trang đóng quân ở vùng biên giới, biển đảo và tham gia các hành trình vì biển đảo 

quê hƣơng. 

 

Tình nguyện - Ủng hộ tại Điện Biên 

1.5. Triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời 

kỳ mới”, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu 

chuyện đẹp” trên mạng xã hội. Vận động hình thành thói quen đọc sách trong học sinh. 

Tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” tại các 

trƣờng THPT. 

Đoàn trƣờng đã tổ chức các chƣơng trình, hội thảo, diễn đàn về vị trí vai trò và 

trách nhiệm của thanh niên trong giai đoạn cách mạng hiện nay 

https://www.facebook.com/100009274076885/posts/2897933903859050/?d=n


 

Nêu cao vị trí, vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong thời kì mới 

 

Tuyên truyền "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời kỳ mới" 

 

Tuyên truyền qua Bảng tin và trong Hoạt động tập thể  



   

Tuyên truyền, giáo dục Thanh niên ưu tú chuẩn bị kết nạp Đoàn 

 

Đ/c Nguyễn Thị Tuyên – Phó Bí thư Đoàn trường khẳng định vai trò và trách nhiệm 

của TN trong Bảo vệ và phát huy giá trị các di sản của thủ đô Hà Nội 

 

Nét đẹp Hoài Đức B – Mỗi ngày một tin tốt. Mỗi tuần một câu chuyện đẹp 

Link: https://c3hoaiducb.edu.vn/2021/06/05/net-dep-hoai-duc-b-moi-ngay-mot-tin-

tot-moi-tuan-mot-cau-chuyen-dep/ 

     
 
 
 
 

 
Nét đẹp “Nhặt đƣợc của rơi, trả ngƣời đánh mất” - hành động nhỏ,  ý nghĩa lớn 

Ngày 8/11/2020: 3 em HS: Yến (10A9), Bích 

Thủy (10A14), Nhi (10A5), đã nhặt được tổng 

tiền 1.500.000đ và trả lại cho Bí thư lớp 10A6 

Ngày 17/4/2021: HS Nguyễn Văn Đông 

(12A15) đã nhặt được 1 chiếc ví có 

3.700.000 và 3 thẻ Ngân hàng và đã trả lại 

cho bạn học sinh cùng trường. 

https://c3hoaiducb.edu.vn/2021/06/05/net-dep-hoai-duc-b-moi-ngay-mot-tin-tot-moi-tuan-mot-cau-chuyen-dep/
https://c3hoaiducb.edu.vn/2021/06/05/net-dep-hoai-duc-b-moi-ngay-mot-tin-tot-moi-tuan-mot-cau-chuyen-dep/


 
Nét đẹp ủng hộ nhân đạo “Tƣơng thân tƣơng ái” 

 
Đoàn trƣờng THPT Hoài Đức B tích cực học tập Nghị quyết đại hội  XIII của 

Đảng; Tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII  

 

 

Cán bộ Đoàn trường THPT Hoài Đức B học tập Nghị quyết đại hội  XIII của Đảng 



 

Tuyên dương nhà giáo tiêu biểu 

- Đ/c Nguyễn Thị Tố Uyên – Bí thƣ Đoàn trƣờng; Đ/c Nguyễn Thị Tuyên – Phó bí thƣ 

Đoàn trƣờng đƣợc nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội 

- Đ/c Nguyễn Thị Trang – Chi đoàn Giáo viên đạt Giải Nhất cấp Cụm Hà Đông – Hoài 

Đức; Giải Ba cấp Thành phố trong cuộc thi GV giỏi 

- Đ/c Nguyễn Đình Thanh – Phó Phó bí thƣ Đoàn trƣờng đạt giải Nhất đơn Nam trong 

Giải cầu lông CBGV_NV Cụm Hà Đông – Hoài Đức. 

1.6.Tăng cƣờng nắm bắt tình hình tƣ tƣởng, kịp thời định hƣớng dƣ luận cho học 

sinh. Đoàn trƣờng ch  trọng, đổi mới phƣơng pháp, s  dụng mạng xã hội trong công tác 

tuyên truyền thông tin, công tác nắm bắt tình hình và định hƣớng tƣ tƣởng, dƣ luận 

trong học sinh; Chủ động, sáng tạo trong xây dựng, thiết kế các ấn phẩm, sản phẩm 

tuyên truyền, giáo dục trực quan và tích cực tuyên truyền trên các trang mạng xã hội. - 

Thông qua Website và Trang mạng xã hội Facebook 

- Địa chỉ Website của trường: https://c3hoaiducb.edu.vn/ 

- Trang Facebook: Hoài Đức B - 40 năm nâng cánh những ước mơ với số 

lượng 2.297 người theo dõi 

https://www.facebook.com/Ho%C3%A0i-%C4%90%E1%BB%A9c-B-40-

n%C4%83m-n%C3%A2ng-c%C3%A1nh-nh%E1%BB%AFng-

%C6%B0%E1%BB%9Bc-m%C6%A1-2212728362303759/ 

-Trang Facebook: Đoàn trường THPT Hoài Đức B 

https://www.facebook.com/%C4%90o%C3%A0n-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-

THPT-Ho%C3%A0i-%C4%90%E1%BB%A9c-B-Ho%C3%A0i-

%C4%90%E1%BB%A9c-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-106535718325245/ 

 

2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng  

2.1. Phong trào "Thanh niên tình nguyện" 

100%  ĐVTN trƣờng THPT Hoài Đức B tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện 

trong năm 

https://c3hoaiducb.edu.vn/
https://www.facebook.com/Ho%C3%A0i-%C4%90%E1%BB%A9c-B-40-n%C4%83m-n%C3%A2ng-c%C3%A1nh-nh%E1%BB%AFng-%C6%B0%E1%BB%9Bc-m%C6%A1-2212728362303759/
https://www.facebook.com/Ho%C3%A0i-%C4%90%E1%BB%A9c-B-40-n%C4%83m-n%C3%A2ng-c%C3%A1nh-nh%E1%BB%AFng-%C6%B0%E1%BB%9Bc-m%C6%A1-2212728362303759/
https://www.facebook.com/Ho%C3%A0i-%C4%90%E1%BB%A9c-B-40-n%C4%83m-n%C3%A2ng-c%C3%A1nh-nh%E1%BB%AFng-%C6%B0%E1%BB%9Bc-m%C6%A1-2212728362303759/
https://www.facebook.com/%C4%90o%C3%A0n-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-THPT-Ho%C3%A0i-%C4%90%E1%BB%A9c-B-Ho%C3%A0i-%C4%90%E1%BB%A9c-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-106535718325245/
https://www.facebook.com/%C4%90o%C3%A0n-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-THPT-Ho%C3%A0i-%C4%90%E1%BB%A9c-B-Ho%C3%A0i-%C4%90%E1%BB%A9c-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-106535718325245/
https://www.facebook.com/%C4%90o%C3%A0n-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-THPT-Ho%C3%A0i-%C4%90%E1%BB%A9c-B-Ho%C3%A0i-%C4%90%E1%BB%A9c-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-106535718325245/


2. 1.1.Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng – Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động an sinh 

xã hội – Hỗ trợ HS và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn 

 Trao 46 xuất hỗ trợ trị giá hơn 10 triệu đồng cho HS và các hộ dân có hoàn 

cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid -19  

 

 

2. 1.2.Tình nguyện ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt 

Trao gửi gần 1.900 chiếc bánh chưng, 67 thùng nước đóng chai, 20 thùng 

bánh quy và mì tôm, 1.000 quyển vở mới, 3.000 cuốn sách giáo khoa cũ và các đồ 

dùng học tập … cho đồng bào miền Trung Huyện Cam Lộ - Tỉnh Quảng Trị và huyện 

Lệ Thủy – Tỉnh Quảng Bình. 

 

https://c3hoaiducb.edu.vn/2020/11/01/doan-thanh-nien-truong-thpt-hoai-duc-

b-va-phong-trao-ung-ho-am-long-mien-trung/ 
 

 

 

Phong trào tình nguyện “Ấm lòng miền Trung” 

https://c3hoaiducb.edu.vn/2020/11/01/doan-thanh-nien-truong-thpt-hoai-duc-b-va-phong-trao-ung-ho-am-long-mien-trung/
https://c3hoaiducb.edu.vn/2020/11/01/doan-thanh-nien-truong-thpt-hoai-duc-b-va-phong-trao-ung-ho-am-long-mien-trung/


2.1.3. Tình nguyện mùa đông 2020, Xuân tình nguyện 2021 

 

Ủng hộ tình nguyện tại trường THPT Hoài Đức B 

  

Ủng hộ tình nguyện tại trường Tiểu học Keo Lôm, Tiểu học Tà Té (Điện Biên) 

  

Ủng hộ tình nguyện cho trường Tiểu học Na Cô Sa – Nậm Pồ– Điện Biên 

(200 tất, 10 thùng quần áo) 

2.1.4.Tình nguyện đảm bảo an toàn phòng chống Covid. 

 

Vệ sinh trường lớp sạch sẽ 



 

Kiểm tra đo thân nhiệt trước khi vào trường lớp 

Chi đoàn giáo viên ủng hộ Quỹ phòng chống Covid  hơn 3.000.000 đồng (Tính đến 

ngày 16.6.2021) 

2.1.5.Tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" 2021: 

Có 108 ĐVTN đăng kí tham gia Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” - 

"Tiếp sức mùa thi" 2021  

 

Tập huấn kiến thức, kĩ năng cho đội hình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” năm 2021. 

 
Tham gia lớp Tập huấn “Chiến dịch TN tình nguyện hè 2021” của Thành đoàn Hà Nội 



 
Tập huấn đội tình nguyện “Chiến dịch Hoa phượng đỏ - Tiếp sức mùa thi 2021” của 

Đoàn trường THPT Hoài Đức B (ngày 10/6/2021) 

 

Đội hình “Tiếp sức mùa thi” – Kì thi Tuyển sinh vào 10 năm 2021 đƣợc phân 

công cụ thể về nhiệm vụ, kiến thức, kĩ năng và phân ca thời gian hoạt động gồm: Đội 

hình “Hỗ trợ chuẩn bị cơ sở vật chất”; Đội hình “Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh 

covid-19”; Đội hình “Đón tiếp và hỗ trợ thí sinh”; Đội hình  “Giao thông xanh”… 

 
 

 Đội hình “Hỗ trợ chuẩn bị cơ sở vật chất” cho điểm thi THPT Hoài Đức B 

 

  

Đội hình “Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid - 19”, “ Giao thông xanh” 

 



 

 

Đội hình “Đón tiếp và hỗ trợ thí sinh” 
 

 

 

 

2.1.6. Xây dựng công trình TN -Vƣờn hoa thanh niên kỉ niệm 90 năm thành lập Đoàn 

 

2.2. Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" 

2.2.1. Tuyên truyền, vận động học sinh, giáo viên trẻ tham gia tích cực chƣơng 

trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2020 ngay từ năm học 2019 -2020 và tiếp tục nhấn 



mạnh đầu năm học 2020-2021 trong chƣơng trình công tác đoàn và thanh niên của 

Đoàn trƣờng; trong các buổi sinh hoạt tập thể của HS toàn trƣờng, trong các buổi sinh 

hoạt của Chi đoàn Hs và Chi đoàn GV. 

 
2.2.2. Tổ chức các sân chơi trí tuệ, các cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm, festival về 

khoa học, công nghệ:  

Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến đạt Giải Nhì về cuộc thi Công nghệ thông tin - Thiết 

kế bài giảng điện tử e-learning cấp Thành phố trong Ngày hội CNTT do Sở GD & ĐT 

Hà Nội tổ chức 

Đ/c Vũ Thị Thanh Loan, Đ/c Nguyễn Thị Trang (CĐGV) đã có những báo cáo 

về giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy. 

 

CĐGV tích cực trong Ngày hội công nghệ thông tin cấp trường (Tháng 3/2021) 

 

  
 

Đại diện cho các ĐVTN các lớp trao đổi về vấn đề học tập và rèn luyện 



2.3.Phong trào "Tuổi trẻ Xung kích bảo vệ Tổ quốc" 

Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ĐVTN trong thực 

hiện Chiến lƣợc bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.  

Đoàn trƣờng đã s  dụng linh hoạt, đa dạng các cách thức tuyên truyền, vận động 

học sinh tham gia phong trào "3 không" (không th , không giữ, không dùng ma tuý); 

Tuyên truyền cho học sinh về diễn biến hòa bình, âm mƣu phá hoại của các thế lực thù 

địch; Tham gia đóng góp Quỹ "Vì biển đảo Việt Nam" năm 2021 do Thành đoàn phát 

động. 

 

Công an huyện Hoài Đức tuyên truyền về luật ATGT và giáo dục pháp luật 

cho học sinh THTP Hoài Đức B 

  

Tuyên truyền qua cuộc thi tìm hiểu về kiến thức pháp luật cho HS năm 2021 

 

3. Tổ chức thực hiện các chương trình đồng hành với thanh niên 

3.1. Chương trình "Đồng hành với thanh niên trong học tập" 



Đoàn trƣờng ch  ý tăng cƣờng công tác tuyên truyền, tuyên dƣơng đối với những 

trƣờng hợp điển hình trong phong trào “Học sinh 3 tốt” 

 
Khen thưởng cho các em HS tiêu biểu trong Buổi Sơ kết học kì I năm học 2020-2021 

 

Hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn 

Đoàn trƣờng tạo điều kiện và khuyến khích tổ chức các hoạt động tạo môi trƣờng 

cho học sinh, giáo viên trẻ nâng cao khả năng s  dụng tiếng Anh 

 

4 Bí quyết để có giờ dạy Tiếng Anh thành công (Do cô giáo Lan Hương - GV 

Tiếng Anh của trường viết trên trang Giaoducthoidai.vn) 



 
 

Lớp 11A1  và Cách nâng cao hiệu quả giờ học Tiếng Anh của Cô Lan Hương 

 

 

Tiết học Tiếng Anh dự án của Cô giáo Tiếng Anh - Trần Lan 

 

3.2. Chương trình "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp" 

Đoàn trƣờng tổ chức cho HS đƣợc tham gia các  hoạt động: 

 



Ngày hội tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên, thanh niên 

 

Tổ chức Hội thi Thanh niên khởi nghiệp, sáng tạo (26/3/2021) 

 

3.3. Chương trình "Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong 

cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần" 

Đoàn trƣờng đã phối  hợp với nhà trƣờng tổ chức các hoạt động tạo môi trƣờng 

cho học sinh rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội nhƣ: Ngoại khóa tìm hiểu Kiến thức 

pháp luật tại trƣờng; Giáo dục truyền thống – Hoạt động trải nghiệm tại Cố đô Hoa Lƣ 

– Ninh Bình 

 

  



   
Đoàn trƣờng ch  trọng tổ chức các hoạt động tạo môi trƣờng cho học sinh rèn 

luyện thể lực 

 

Thi kéo co, nhảy bao bố 26/3/2021 

Đa dạng hoá các hoạt động văn hoá, thể thao nhằm nâng cao đời sống văn hoá 

tinh thần và thể chất cho học sinh luôn đƣợc Đoàn trƣờng THPT Hoài Đức B ch  trọng 

Link: https://www.facebook.com/nguyen.uyen.393/posts/4410985902249589 

 

 

Tham gia giải Cầu lông – Kéo co thanh niên của Huyện Hoài Đức 

 

https://www.facebook.com/nguyen.uyen.393/posts/4410985902249589


 

Hội diễn văn nghệ 

 

Hội thi Thanh niên khởi nghiệp, sáng tạo 

4. Các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, học sinh chủ động hội nhập quốc tế 

Đoàn trƣờng tạo điều kiện hỗ trợ học sinh hội nhập quốc tế thông qua hoạt động 

tuyên truyền, đẩy mạnh vận động, kết nối với lƣu học sinh của trƣờng đang học tập ở 

nƣớc ngoài; Đoàn trƣờng  tuyên truyền qua nhiều kênh thông tin tới HS về các cuộc thi 

Tiếng Anh; Đoàn trƣờng cũng động viên các em HS nâng cao chất lƣợng học Tiếng 

Anh và các Ngoại ngữ khác. 

Năm học 2020-2021, khối 12 có tới 16 HS đƣợc miễn thi môn Ngoại ngữ trong 

Kì thi Tốt nghiệp THPT vì đã có chứng chỉ Tiếng Anh  và Tiếng Trung đạt tiêu chuẩn. 

Stt Lớp Họ và tên học sinh 

Chứng 

chỉ Điểm 

1 12A10 TẠ TƢƠNG MẠNH HUỲNH IELTS 7.5 

2 12A10 TRẦN QUANG NAM IELTS 6.5 

3 12A11 ĐỒNG HÀ DUY IELTS 5.5 

4 12A14 ĐỖ HỮU KIỆT IELTS 7.5 

5 12A2 NGUYỄN QUANG HOÀNG IELTS 6.5 

6 12A9 THÁI BÌNH DƢƠNG IELTS 6.0 

7 12A9 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH IELTS 7.0 

8 12A9 NGUYỄN HÀ LINH IELTS 7.0 

9 12A14 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG ANH HSK3 205 HSK4 



10 12A14 NGUYỄN MINH HẠNH HSK3 227 

11 12A14 NGUYỄN THỊ MĨ HSK3 180 HSK4 

12 12A14 NGUYỄN THỊ TÂM HSK3 271 

13 12A15 NGUYỄN THỊ LINH CHI HSK3 256 

14 12A15 NGUYỄN HƢƠNG GIANG HSK3 298 

15 12A7 NGUYỄN NGUYỆT ANH HSK3 240 

16 12A7 ĐẶNG THỊ HUYỀN TRANG HSK3 194 

5. Phong trào "Tôi yêu Hà Nội" 

Đẩy mạnh các hoạt động góp phần xây dựng “Hà Nội xanh”, “Hà Nội văn 

minh”, “Hà Nội văn hiến”, 

- Tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, vƣờn hoa Thanh niên trên địa bàn, chung tay bảo 

vệ môi trƣờng, xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp.  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2899710073605581&id=221272

8362303759 

 

Trồng mới và chăm sóc Vườn hoa thanh niên 

- Tổ chức các hoạt động, chƣơng trình xây dựng văn hóa ứng x , nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật trong đoàn viên, thanh niên 

 Link: https://c3hoaiducb.edu.vn/2021/01/27/doan-thanh-nien-truong-thpt-hoai-

duc-b-day-manh-tuyen-truyen-luat-giao-thong-duong-bo-nam-2021/ 

- Tổ chức ĐVTN tham quan  khu di tích lịch s  truyền thống của Thăng Long - Hà Nội 

 

Văn Miếu – Quốc Tử Giám 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2899710073605581&id=2212728362303759
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2899710073605581&id=2212728362303759
https://c3hoaiducb.edu.vn/2021/01/27/doan-thanh-nien-truong-thpt-hoai-duc-b-day-manh-tuyen-truyen-luat-giao-thong-duong-bo-nam-2021/
https://c3hoaiducb.edu.vn/2021/01/27/doan-thanh-nien-truong-thpt-hoai-duc-b-day-manh-tuyen-truyen-luat-giao-thong-duong-bo-nam-2021/


6. Phong trào “Học sinh 3 tốt” 

Đoàn trƣờng ch  ý tăng cƣờng công tác tuyên truyền về phong trào “Học sinh 3 

tốt”, thực hiện Hƣớng dẫn triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt” giai đoạn 2018 - 2022 

và có hình thức tuyên dƣơng đối với những trƣờng hợp điển hình 

 
Khen thưởng cho các em HS tiêu biểu trong Buổi Sơ kết học kì I năm học 2020-2021 

 

Tổng kết, tuyên dương việc thực hiện các phong trào của các Chi đoàn 

 

7. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng, thực hiện công tác 

kiểm tra, giám sát 

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Đoàn cấp trên tổ chức 

Link: https://c3hoaiducb.edu.vn/2021/05/28/doan-thanh-nien-truong-thpt-hoai-duc-b-

voi-viec-hoc-tap-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang-va-chuong-trinh-hanh-dong-cua-

doan-tncs-ho-chi-minh/ 

https://c3hoaiducb.edu.vn/2021/05/28/doan-thanh-nien-truong-thpt-hoai-duc-b-voi-viec-hoc-tap-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang-va-chuong-trinh-hanh-dong-cua-doan-tncs-ho-chi-minh/
https://c3hoaiducb.edu.vn/2021/05/28/doan-thanh-nien-truong-thpt-hoai-duc-b-voi-viec-hoc-tap-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang-va-chuong-trinh-hanh-dong-cua-doan-tncs-ho-chi-minh/
https://c3hoaiducb.edu.vn/2021/05/28/doan-thanh-nien-truong-thpt-hoai-duc-b-voi-viec-hoc-tap-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang-va-chuong-trinh-hanh-dong-cua-doan-tncs-ho-chi-minh/


 
 

HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG 
         VÀ CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (25.5.2021) 

 

 

Thành Đoàn Hà Nội tập huấn Chiến dịch tình nguyện hè 2021(5.6.2021) 

 

-Tổ chức các buổi tập huấn, đào tạo, bồi dƣỡng tại trƣờng THPT Hoài Đức B 

 

Công an Huyện Hoài Đức tập huấn nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy(3.12.2020) 



  
Tập huấn công tác Đoàn và phong trào thanh niên Năm học 2020- 2021 

Tập huấn “Tiếp sức mùa thi 2021” 

Link Tập huấn “Tiếp sức mùa thi 2021”:  

https://www.facebook.com/106535718325245/posts/108121641499986/?d=n 

-  Đoàn trƣờng đã Tổ chức Đại hội Đoàn trƣờng đảm bảo đ ng điều lệ 

  

- Đoàn trƣờng đã củng cố, nâng cao chất lƣợng sinh hoạt, các hoạt động của chi đoàn, 

duy trì sinh hoạt chi đoàn định kỳ, theo chủ điểm. 

- Đại hội Chi đoàn học sinh, Chi đoàn giáo viên 

https://www.facebook.com/100007739296047/posts/2724124624522154/?d=n 

 

- Tham luận tại Đại hội Đoàn trường 

https://www.facebook.com/100001875286107/posts/4518632481542550/?d=n 

- - Hoạt động chào mừng 20/10/2020  

https://www.facebook.com/100001875286107/posts/4506677499404715/?d=n 

https://www.facebook.com/106535718325245/posts/108121641499986/?d=n
https://www.facebook.com/100007739296047/posts/2724124624522154/?d=n
https://www.facebook.com/100001875286107/posts/4518632481542550/?d=n
https://www.facebook.com/100001875286107/posts/4506677499404715/?d=n


- Hoạt động chào mừng 20/11/2020 

https://www.facebook.com/100001875286107/posts/4594084163997381/?d=n 

- Đạt chỉ tiêu kết nạp Đoàn viên mới theo chƣơng trình năm học đề ra (Hơn 300 đoàn 

viên mới) 

 
- Đoàn trƣờng đã bồi dƣỡng, giới thiệu đoàn viên ƣu t : Vũ Thị Thanh Loan 

(CĐGV) cho Đảng xem xét kết nạp 

- Đoàn trƣờng đã thu nộp đoàn phí đầy đủ, đ ng hạn 

8. Công tác thông tin, báo cáo, thi đua khen thưởng 

 Đoàn trƣờng đảm bảo đ ng chế độ thông tin Báo cáo tháng, quý, sơ kết, tổng kết, 

báo cáo chuyên đề; Thực hiện công tác thi đua khen thƣởng đ ng tiến độ 

 Đoàn trƣờng đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ mới, đột xuất do đoàn cấp trên 

giao. Đoàn trƣờng đã đăng cai hoạt động phối hợp với Huyện đoàn Hoài Đức, Phòng 

Tƣ pháp và Công an Huyện Hoài Đức: tổ chức Chƣơng trình "Tuyên truyền Luật giao 

thông đƣờng bộ năm 2021" cho gần 1000 học sinh 

Link: https://c3hoaiducb.edu.vn/2021/01/27/doan-thanh-nien-truong-thpt-hoai-duc-b-

day-manh-tuyen-truyen-luat-giao-thong-duong-bo-nam-2021/ 

Đoàn trƣờng chú ý nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn. Đảm 

bảo báo cáo định kỳ kịp thời, trung thực, nâng cao chất lƣợng của các đợt kiểm tra 

chuyên đề tập trung vào các nội dung, chƣơng trình, vấn đề khó, vấn đề mới; chú ý phát huy 

kết quả sau kiểm tra để nâng cao chất lƣợng hoạt động Đoàn.  

9. Đánh giá chung 

Nhìn chung, với những kết quả nêu trên, trong năm học vừa qua Đoàn trƣờng đã 

đạt đƣợc những mục tiêu đề ra trong năm học. Đó là động lực để Đoàn trƣờng THPT 

Hoài Đức B nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong thời gian tới để đẩy mạnh công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên của Trƣờng THPT Hoài Đức B ngày càng đạt đƣợc nhiều thành 

tích tốt hơn nữa. 
Ngƣời viết: TU154 

       

https://www.facebook.com/100001875286107/posts/4594084163997381/?d=n
https://c3hoaiducb.edu.vn/2021/01/27/doan-thanh-nien-truong-thpt-hoai-duc-b-day-manh-tuyen-truyen-luat-giao-thong-duong-bo-nam-2021/
https://c3hoaiducb.edu.vn/2021/01/27/doan-thanh-nien-truong-thpt-hoai-duc-b-day-manh-tuyen-truyen-luat-giao-thong-duong-bo-nam-2021/

