
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: ….KH/LQĐ TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

V/v tổ chức các hoạt động Ngoại khóa tháng 12 năm 2022 
Căn cứ hoạt động năm học 2022 - 2023 của nhà trường, trường THPT Lê Quý Đôn 

xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngoại khóa tháng 12 năm 2022 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Trang bị và giáo dục cho học sinh những kiến thức: pháp luật, phòng chống ma túy, nghệ 
thuật, văn hóa… và những kỹ năng sống cần thiết: định vị thương hiệu bản thân, xây dựng 
mục tiêu cuộc đời, xây dựng phương pháp học tích cực… thông qua các hoạt động cụ thể, 
thiết thực. 

- Góp phần giúp học sinh hình thành và phát triển toàn diện về nhân cách, nhân rộng giá 
trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng học sinh. 

- Tạo môi trường gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các học sinh trong nhà 
trường. 

- Tạo không khí vui tươi, thoải mái, giúp học sinh thư giãn, phấn khởi sau mùa thi. 

2. Yêu cầu 

- Học sinh trong nhà trường tích cực tham gia. 

- Các hoạt động Ngoại khóa diễn ra thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

- Học sinh 3 khối (những học sinh không tham gia Chương trình ngoại khóa về nguồn tại 
Đà Nẵng). 

- Trang phục: đồng phục học sinh 

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

1. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: 7g30 đến 10g00, các buổi sáng ngày 26, 27, 28, 29 tháng 12/2022.  

- Địa điểm: sân trường THPT Lê Quý Đôn. 

 

 

 



2. Chương trình (Mỗi nội dung có kế hoạch riêng, chi tiết đính kèm) 

Ngày Nội dung Mục tiêu Đơn vị thực hiện 

26/12/2022 
(thứ hai) 

Phiên tòa giả định, 
xét xử vụ án hình sự 
“Cố ý gây thương 
tích do mâu thuẫn 
trên mạng xã hội” 

Giúp học sinh nhận biết và hiểu 
hơn về kiến thức pháp luật sau 
những bài học trên lớp. 
Giúp học sinh có ý thức tôn 
trọng và tuân thủ pháp luật. 
Giáo dục hành vi thực hiện đúng 
pháp luật, răn đe hành vi trái 
pháp luật 

Tổ GDCD + Pháp chế 
+ Chi đoàn Hình sự - 
Tòa án nhân dân 
Thành phố.  

27/12/2022 
(thứ ba) 

Chuyên đề “Phòng, 
chống ma túy, 
HIV/AIDS trong 
trường học” 

Nâng cao nhận thức và kĩ năng 
về các biện pháp phòng, chống 
ma túy xâm nhập học đường, 
phòng chống HIV/ AIDS. 
Góp phần giám tỷ lệ người 
nhiễm bệnh HIV/ AIDS trong 
cộng đồng. 

Cô Quý (Y tế) + ThS 
Nguyễn Thị Thu Vân 
– Chuyên viên Khoa 
Phòng chống 
HIV/ADIS – Trung 
tâm kiểm soát bệnh tật 
TP. HCM 

Chuyên đề “Thông 
điệp truyền thông 
và định vị thương 
hiệu bản thân” 

Giúp học sinh hiểu và biết viết 
thông điệp truyền thông theo mô 
hình C.U.A & 3V. 
Giúp học sinh định vị thương 
hiệu bản thân và biết rèn luyện 
phong cách giao tiếp, truyền 
thông. 

TS. Nguyễn Thị Tịnh 
– Đại học Hoa Sen. 

28/12/2022 
(thứ tư) 

Chương trình biểu 
diễn âm nhạc dân 
tộc 

Lan tỏa những giá trị truyền 
thống của Việt Nam đến thế hệ 
trẻ 
Góp phần giúp học sinh hình 
thành và phát triển toàn diện về 
nhân cách, nhân rộng giá trị văn 
hóa truyền thống trong cộng 
đồng học sinh. 

Đại học FPT 

29/12/2022 
(thứ năm) 

Xây dựng mục tiêu 
cuộc đời 
 
Phương pháp học 
tập hiệu quả 
 

Biết xây dựng mục tiêu cuộc đời 
thông qua sự phát triển của bản 
thân, điểm mạnh, điểm yếu, cơ 
hội, thách thức… 
Biết xây dựng và áp dụng 
phương pháp học tập hiệu quả 
theo mô hình 5P 

TS. Dương Ngọc 
Dũng, Giám đốc 
chương trình Triết 
học, ĐH Hoa Sen. 
TS. Nguyễn Thị Loan, 
Trưởng Khoa KHXH 
– Luật. ĐH Hoa Sen. 

 



IV. BAN CHỈ ĐẠO - BAN TỔ CHỨC 

1. Ban chỉ đạo 

Cô Bùi Minh Tâm Hiệu trưởng Trưởng ban 
Thầy Nguyễn Văn Gia Thụy Phó Hiệu trưởng Thành viên 

2. Ban tổ chức 

Cô Bùi Minh Tâm Hiệu trưởng Trưởng ban 
Thầy Nguyễn Văn Gia Thụy Phó Hiệu trưởng Phó ban 
Thầy Lữ Thế Đăng Trợ lý Thanh niên Thành viên  
Thầy Nguyễn Đức Thắng Tổ Phó – Pháp chế Thành viên 
Cô Lê Thị Quý Nhân viên Y tế Thành viên 
Cùng các quý thầy cô trường Đại học Hoa Sen, Đại học FPT. 

3. Phân công cụ thể 

(Theo phụ lục đính kèm) 

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động Ngoại khóa Tháng 12 năm 2022 của trườngTHPT 
Lê Quý Đôn. 

Người lập kế hoạch 
TLTN 

 
 

Lữ Thế Đăng 

Hiệu trưởng 
 
 
 

Bùi Minh Tâm 
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 TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2022 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

V/v tổ chức các hoạt động Ngoại khóa tháng 12 năm 2022 

Thời gian Nội dung 

26/12/2022 
(thứ hai) 

Phiên tòa giả định, xét xử vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích do 
mâu thuẫn trên mạng xã hội”. 
Trình tự phiên tòa: 
1. Tình huống giả định 
2. Thực hiện phiên xét xử 
3. Trả lời vấn đáp (nếu có) 

27/12/2022 
(thứ ba) 

Chuyên đề “Phòng, chống ma túy, HIV/AIDS trong trường học” 
Chuyên đề “Thông điệp truyền thông và định vị thương hiệu bản 
thân” 
A. Về lý thuyết: Các nội dung trọng tâm: 

1. Ấn tượng đầu tiên 
2. Trang phục, phụ kiện, cử chỉ, điệu bộ chuẩn mực & tinh tế 
3. Quy tắc lịch sự và tôn trọng thể diện 
4. 04 khoảng cách giao tiếp chuẩn mực 
5. 04 phương châm giao tiếp cốt lõi 
6. Kênh truyền thông 
7. Thông điệp truyền thông theo mô hình C.U.A & Mô hình 3V 

B. Về thực hành: 
 Hướng dẫn HS (theo nhóm, mỗi nhóm 10 - 15 em) 

1.  Viết thông điệp truyền thông theo mô hình C.U.A & 3V 
2. Thực hành cử chỉ, điệu bộ chuẩn mực & tinh tế theo phong cách 

truyền thông đối ngoại 
3. Thực hành khoảng cách giao tiếp theo phong cách truyền thông 
ứng dụng & PR. 

28/12/2022 
(thứ tư) 

Chương trình biểu diễn âm nhạc dân tộc 

Tổ chức buổi biểu diễn Âm nhạc dân tộc với việc biểu diễn các các làn 
điệu dân ca, cải lương và các bài nhạc trẻ trung, hiện đại và quốc tế bằng 



các nhạc cụ truyền thống như Đàn Tranh, Đàn Nguyệt, Đàn Tỳ Bà, Đàn 
Bầu, Sáo trúc…, tạo sự thích thú và khơi gợi sự yêu thích của học sinh, 
giáo viên với âm nhạc dân tộc. 

1. Khai mạc, phát biểu của đại diện Trường THPT Lê Quý Đôn; 
2. Biểu diễn các tiết mục nhạc cụ bởi Giảng viên và Sinh viên Đại 

học FPT: Dân ca, nhạc Việt Nam, nhạc nước ngoài, hòa tấu…, 
giới thiệu về nhạc cụ, giao lưu với học sinh; 

3. Giao lưu, hỏi - đáp về âm nhạc dân tộc, tiết mục kết thúc chương 
trình. 

29/12/2022 
(thứ năm) 

Chuyên đề: “Xây dựng mục tiêu cuộc đời” 
ü GOAL: Growth; Opportunities + Organization;  
ü Advantages + Adjustment;  
ü Learning + Language 

Chuyên đề: “Phương pháp học tập hiệu quả” 
ü Mô hình 5P: Preview; Participate; Process; Practice; Produce. 
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 TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2022 

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM 

Phân công cụ thể tổ chức các hoạt động Ngoại khóa tháng 12 năm 2022 
 

STT Nội dung Phụ trách 
1 Xây dựng KH + Phụ trách chính T. Thụy  

T. Đăng + C. Ý Nhi 
2 Liên hệ, phối hợp, tổ chức nội dung  

ü Phiên tòa giả định 
T. Thắng + Tổ GDCD + 
Tòa án nhân dân thành phố 

3 Liên hệ, phối hợp, tổ chức nội dung 
ü Phòng, chống ma túy, HIV/AIDS trong 

trường học” 

Cô Quý (Y tế) 

4  Liên hệ, phối hợp, tổ chức nội dung 
ü Thông điệp truyền thông và định vị 

thương hiệu bản thân;	
ü Xây dựng mục tiêu cuộc đời;		
ü Phương pháp học tập hiệu quả.	

T. Đăng + Đại học Hoa Sen 

5 Liên hệ, phối hợp, tổ chức nội dung  
ü Chương trình biểu diễn âm nhạc dân tộc 

T. Đăng + Đại học FPT 

6 Dựng sân khấu + backdrop A. Thắng (CSVC) 
A. Kha 
A. Thanh 
A. Long 

7 Âm thanh A. Lộc 
8  Ổn định + Quản lý học sinh Thầy Tài + Tổ QLHS 
9  Chụp ảnh CLB Nhiếp ảnh 

10 Truyền thông CLB Truyền thông 
11 Hỗ trợ tổ chức T. Đăng + C. Nhi 

Đoàn trường 

Người lập bảng 
TLTN 

 
 

Lữ Thế Đăng 

Hiệu trưởng 
 
 
 

Bùi Minh Tâm 



 


