BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG ĐỘI
***
Số:104-TB/HĐĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO SỐ 01
Trại Huấn luyện công nhận Huấn luyện viên Công tác Đội Thành phố - Bậc 1
Lần thứ IV - Năm 2021
--------Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/HĐĐ ngày 06/3/2021 của Hội đồng Đội
Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức trại Huấn luyện công nhận Huấn luyện viên
Công tác Đội Thành phố - Bậc 1, lần thứ IV - Năm 2021, căn cứ các nội dung tại
chương trình họp mặt thí sinh tham gia Trại Huấn luyện vào ngày 16/3/2021
(thứ Ba) tại Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Thành phố ban
hành thông báo số 01 về một số nội dung của trại Huấn luyện, cụ thể:
1. Chương trình chi tiết:
1.1. Ngày thứ nhất - 02/4/2021 (thứ Sáu) tại Nhà Thiếu nhi Thành phố:
- 06g00 - 07g00: Thí sinh tập trung, điểm danh theo tiểu trại tại khuôn
viên Bức tượng nghệ thuật Bác Hồ với thiếu nhi.
- 07g00 - 07g30: Dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai
mạc Trại Huấn luyện công nhận Huấn luyện viên Công tác Đội Thành phố - Bậc
1, lần thứ IV - Năm 2021.
- 07g30 - 09g30: Thi môn Múa hát tập thể.
- 09g30 - 11g30: Thi môn Trò chơi.
- 11g30 - 13g00: Ăn trưa, nghỉ ngơi.
- 13g00 - 13g30: Tập trung, di chuyển đến Nhà Văn hóa Thanh niên.
- 13g30 - 14g30: Hoạt động tìm hiểu kiến thức tại Phòng truyền thống
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Nhà triển lãm tác hại của ma túy.
- 14g30 - 16g00: Thi môn Kiến thức.
- 16g00 - 19g00: Di chuyển đến Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại Thanh
thiếu nhi Thành phố (huyện Cần Giờ).
- 19g00 - 20g00: Ăn tối.
- 20g00 trở đi: Toàn trại nghỉ ngơi.
* Trang phục: sử dụng áo Thanh niên Việt Nam.
1.2. Ngày thứ hai - 03/4/2021 (thứ Bảy) tại Trung tâm Sinh hoạt dã
ngoại Thanh thiếu nhi Thành phố:
- 06g00 - 07g00: Thi môn Thể dục - Thể thao.
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- 07g00 - 08g00: Ăn sáng.
- 08g00 - 09g30: Thi môn Nghiệp vụ công tác Đội và môn Sơ cấp cứu.
- 09g30 - 11g30: Thi môn Trại và kỹ thuật trại.
- 11g30 - 13g00: Ăn trưa.
- 13g00 - 17g00: Thi môn Hoạt động ngoài trời.
- 18g00 - 19g00: Ăn tối, chuẩn bị chương trình giao lưu.
- 19g30 - 20g30: Chương trình giao lưu “Phụ trách Đội tài năng”.
- 20g30 - 21g30: Ăn khuya.
- 21g30 trở đi: Toàn trại nghỉ ngơi.
* Trang phục: sử dụng áo đồng phục Trại Huấn luyện.
1.3. Ngày thứ ba - 04/4/2021 (Chủ nhật) tại Trung tâm Sinh hoạt dã
ngoại Thanh thiếu nhi Thành phố:
- 06g30 - 07g30: Ăn sáng.
- 07g30 - 08g00: Di chuyển đến Nghĩa trang liệt sỹ Rừng Sác, huyện Cần Giờ.
- 08g00 - 08g30: Dâng hương, dâng hoa các Anh hùng liệt sỹ.
- 08g30 - 09g00: Công tác chuẩn bị chương trình tổng kết.
- 09g00 - 10g00: Tổng kết Trại Huấn luyện công nhận Huấn luyện viên
Công tác Đội - Bậc 1, lần thứ IV - Năm 2021.
- 10g00 - 11g30: Di chuyển về Nhà Thiếu nhi Thành phố.
- 11g30: Kết thúc Trại Huấn luyện.
* Trang phục: sử dụng áo phụ trách Đội.
2. Phiên chế tiểu trại:
2.1. Tiểu trại 1:
- Thí sinh của các đơn vị: Quận 1, Quận 4, Quận 10, Quận 12 và huyện
Bình Chánh.
- Phụ trách tiểu trại: Đ/c Nguyễn Hữu Đạt - Giáo viên, Tổng phụ trách
Đội trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3, Huấn luyện viên cấp 2 Trung
ương (Số điện thoại: 0901.730.039)
- Tiểu trại trưởng: Đ/c Nguyễn Đặng Trí Nghĩa - Phó Bí thư Đoàn
Phường 6, Quận 4 (Số điện thoại: 0909.615.244).
- Tiểu trại phó: Đ/c Nguyễn Trường An - Tổng phụ trách Đội trường Tiểu
học Võ Thị Sáu, Quận 12 (Số điện thoại: 0933.023.475).
2.2. Tiểu trại 2:
- Thí sinh của các đơn vị: Quận 5, Quận 6, Quận 8, quận Bình Tân, quận
Tân Phú, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè.
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- Phụ trách tiểu trại: Đ/c Nguyễn Hữu Duy - Trưởng khoa Sáng tạo Nhà
Thiếu nhi huyện Bình Chánh, Huấn luyện viên cấp 2 Trung ương (Số điện thoại:
0867.890.010)
- Tiểu trại trưởng: Đ/c Hồ Văn Đây - Giáo viên, Tổng phụ trách Đội
trường THCS Tùng Thiện Vương, Quận 8 (Số điện thoại: 0772.620.308).
- Tiểu trại phó: Đ/c Hoàng Thị Hằng Phương - Tổng phụ trách Đội trường
Tiểu học Bình Phước, huyện Cần Giờ (Số điện thoại: 0977.340.354).
2.3. Tiểu trại 3:
- Thí sinh của các đơn vị: Thành phố Thủ Đức, Quận 11, huyện Hóc Môn.
- Phụ trách tiểu trại: Đ/c Lê Văn Lĩnh - Giáo viên, Tổng phụ trách Đội
trường Tiểu học Cao Báo Quát, Quận Phú Nhuận, Huấn luyện viên cấp 2 Trung
ương (Số điện thoại: 0367.116.839)
- Tiểu trại trưởng: Đ/c Trần Văn Hưng - Trưởng khoa Chính trị, Phương
pháp Công tác Đội Nhà Thiếu nhi Quận 9 (cũ) nay là Thành phố Thủ Đức (Số
điện thoại: 0776.804.627).
- Tiểu trại phó: Đ/c Triệu Thị Mai Đào - Cán bộ Nhà Thiếu nhi huyện
Hóc Môn (Số điện thoại: 0334.656.428).
2.4. Tiểu trại 4:
- Thí sinh của các đơn vị: Quận 3, Quận 7, quận Bình Thạnh, quận Gò
Vấp, quận Phú Nhuận, quận Tân Bình, huyện Củ Chi.
- Phụ trách tiểu trại: Đ/c Đỗ Tiến Đạt - Trưởng khoa Chính trị, Phương
pháp Công tác Đội Nhà Thiếu nhi Quận 5, Thành viên Ban Huấn luyện kỹ năng
nghiệp vụ công tác Đội cấp Trung ương (Số điện thoại: 0362.22.66.62)
- Tiểu trại trưởng: Đ/c Nguyễn Thị Thảo Trang - Giáo viên, Tổng phụ
trách Đội trường THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp (Số điện thoại:
0937.678.698).
- Tiểu trại phó: Đ/c Triệu Thị Mai Đào - Cán bộ Nhà Thiếu nhi huyện
Hóc Môn (Số điện thoại: 0334.656.428).
3. Nội dung một số môn thi, chương trình:
3.1. Môn Nghiệp vụ huấn luyện:
* Nội dung:
- Công tác giáo dục truyền thống, lịch sử 80 năm Ngày thành lập Đội
TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021).
- Công tác chăm sóc sức khỏe tinh thần cho đội viên, học sinh.
- Giải pháp nâng cao chất lượng chỉ huy Đội tại đơn vị.
- Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động sinh hoạt Nhi đồng tại đơn vị.
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- Phương pháp triển khai chương trình Rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ
Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2022 (khối Tiểu học hoặc
Trung học cơ sở).
* Yêu cầu:
- Thí sinh chọn một trong các nội dung nêu trên để thực hiện bài giảng
trong sinh hoạt Đội tại đơn vị.
- Ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích sử dụng các ứng dụng như
PowerPoint, Violet, Flash… để thiết kế, trình bày nội dung giảng dạy. Nội dung
tóm tắt các phương pháp giảng dạy, giải pháp thực hiện, ý trọng tâm, đồng thời
đảm bảo các thành phần: lý do chọn nội dung, mục tiêu, phạm vi, đối tượng áp
dụng, nội dung thực hiện, kết quả, kết luận, kiến nghị, đề xuất (nếu có).
- Sử dụng kiểu chữ Times New Roman, màu sắc tươi sáng, minh họa phù
hợp. Số lượng trang trình bày ít nhất là 10 và nhiều nhất là 15.
3.2. Môn Múa hát tập thể:
* Nội dung:
- Các tiểu trại thực hiện các bài múa hát tập thể: bài “Trái đất này là của
chúng em”, bài “Bay trong đêm pháo hoa”, bài “Thiếu nhi thế giới liên hoan”,
bài “Sao vui của em”, bài “Năm cánh sao vui”.
- Các tiểu trại chủ động tập luyện các bài múa đồng diễn (được bốc thăm
trong chương trình họp thí sinh):
+ Tiểu trại 1: bài “Tôi yêu”.
+ Tiểu trại 2: bài “Nụ cười tuổi thơ”.
+ Tiểu trại 3: bài “Đừng ngại ngùng”.
+ Tiểu trại 4: bài “Úp lá khoai”.
* Yêu cầu:
- Mỗi thí sinh chuẩn bị phương án hướng dẫn thực hiện các bài hát tập thể.
- Mỗi tiểu trại chủ động tập luyện, bốc thăm và thực hiện một trong năm
bài hát tập thể.
- Tập luyện và thực hiện bài múa đồng diễn đã được bốc thăm.
3.3. Môn Trại và kỹ thuật trại:
* Nội dung:
- Mỗi thí sinh thực hiện 01 bản vẽ thiết kế cổng trại, 01 kịch bản tổ chức
trò chơi lớn, 01 kế hoạch tổ chức hoạt động trại trong 24 giờ.
- Mỗi tiểu trại chuẩn bị vật dụng và thực hiện các thủ công trại (được bốc
thăm trong chương trình họp thí sinh):
+ Tiểu trại 1: Xích đu.
+ Tiểu trại 2: Cột cờ.
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+ Tiểu trại 3: Kệ đa năng.
+ Tiểu trại 4: Bộ bàn ghế.
* Yêu cầu:
- Bản vẽ thiết kế cổng trại thể hiện được kỹ thuật và đồ họa của cổng trại
(khuyến khích theo mẫu đính kèm thông báo), được thực hiện trên khổ giấy A4,
đảm bảo màu sắc, chú thích chi tiết kích thước (đơn vị tính: cm) và các loại nút
dây sử dụng để thi công cổng trại.
- Các kịch bản, kế hoạch trình bày thể thức đảm bảo theo Hướng dẫn số
27-HD/TĐTN-VP ngày 12/02/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về thể
thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Thí sinh nộp 3 bộ sản phẩm dự thi gồm bản vẽ thiết kế cổng trại, kịch
bản, kế hoạch, đóng cuốn kèm trang bìa (theo mẫu đính kèm thông báo) và gửi
về Ban Tổ chức Trại Huấn luyện theo quy định.
- Thủ công trại được thực hiện tại thời gian diễn ra Trại Huấn luyện, quy
định kích thước: 3mx3m.
3.4. Môn Thể dục - Thể thao:
* Nội dung: Mỗi tiểu trại chuẩn bị 01 kế hoạch giảng dạy thể dục thể thao
(đảm bảo ít nhất 8 động tác) dành cho đội viên, học sinh và thực hành hướng dẫn
tập luyện theo nội dung của kế hoạch giảng dạy.
* Yêu cầu:
- Tiểu trại nộp 03 bộ kế hoạch giảng dạy đóng cuốn kèm trang bìa (theo
mẫu đính kèm) và gửi về Ban Tổ chức Trại Huấn luyện theo quy định.
- Đồng thời, mỗi tiểu trại phân công thành viên tiểu trại chuẩn bị nội dung
hướng dẫn (căn cứ theo kế hoạch giảng dạy) để hướng dẫn cho toàn trại thực
hành trong thời gian diễn ra môn thi.
3.5. Các môn thi kỷ lục: Morse, Semaphore, Dấu đường, Nút dây, Thể
dục - thể thao.
3.6. Chương trình giao lưu “Phụ trách Đội tài năng”:
* Nội dung: Giao lưu và trình diễn thời trang tự chọn và trình diễn văn
nghệ, tài năng phụ trách Đội.
* Yêu cầu:
- Tiểu trại chọn cử 03 cặp thí sinh nam, nữ tham gia biểu diễn trang phục cho
mỗi kiểu thời trang, mỗi cặp thí sinh chỉ được biểu diễn 01 kiểu trang phục. Đồng
thời, mỗi tiểu trại chuẩn bị nhạc nền, trang phục, lời giới thiệu.
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- Mỗi tiểu trại chuẩn bị 01 tiết mục văn nghệ hoặc tài năng…để trình diễn
trong chương trình.
- Thời gian trình diễn của mỗi tiểu trại không quá 15 phút.
4. Nhiệm vụ của tiểu trại, thí sinh:
4.1. Đối với tiểu trại:
- Thành lập các nhóm liên lạc để truyền tải các thông tin về Trại Huấn
luyện đến các thí sinh thuộc tiểu trại.
- Chủ động chuẩn bị các nội dung, vật dụng, đạo cụ, âm nhạc, 01 máy laptop …để tham gia các môn thi, chương trình của Trại Huấn luyện.
- Tham gia tích cực các “Thử thách” của Trại Huấn luyện được đăng trên
trang cộng đồng “Phụ trách Đội TP. Hồ Chí Minh”.
- Tiểu trại chuẩn bị: 01 lều chữ A (kèm vật dụng trang trí), tối đa 03 lều
bánh bao và các vật dụng cần thiết khác.
- Tiểu trại trưởng chịu trách nhiệm gửi kế hoạch giảng dạy thể dục thể
thao về Ban Tổ chức Trại Huấn luyện theo quy định.
4.2. Đối với thí sinh:
- Tham gia tích cực các nội dung theo phân công của tiểu trại.
- Chuẩn bị điện thoại thông minh có kết nối mạng di động, áo mưa, võng,
đèn pin, dây dù, dùi trống, còi Morse, cờ Semaphore, bộ dụng cụ sơ cấp cứu,
gậy 1m2, giấy làm bài (theo mẫu đính kèm) và các vật dụng cần thiết khác.
- Khi tham gia các hoạt động, thí sinh sử dụng áo Thanh niên Việt Nam,
Phụ trách Đội, áo đồng phục trại, áo câu lạc bộ, đội nhóm tại đơn vị, quần sẫm
màu, đi giày hoặc dép có quai hậu, đeo khăn quàng đỏ, thẻ trại sinh, nón tai bèo.
5. Hội đồng Đội các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức:
- Tổng hợp các sản phẩm dự thi môn Nghiệp vụ huấn luyện, môn Trại và
kỹ thuật trại để gửi về Ban Tổ chức Trại Huấn luyện theo quy định.
- Đối với môn Nghiệp vụ huấn luyện, các đơn vị tổng hợp các tệp tin điện
tử bài giảng (đính kèm các kiểu chữ hoặc nền tảng công nghệ khác…) và đánh
mã số báo danh các tệp tin.
* Lưu ý: Các sản phẩm dự thi của tiểu trại, thí sinh gửi về theo thời gian,
địa chỉ sau:
- Thời gian: trước 11g30 ngày 30/3/2021 (thứ Ba).
- Địa chỉ:
+ Gửi tệp tin điện tử về hộp thư điện tử: phutrachdoitphcm@gmail.com
+ Gửi các bộ sản phẩm về: phòng A5, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh (Số
01 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, Quận 1).
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