TỈNH ĐOÀN BÀ RỊA – VŨNG TÀU
NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN
***
DỰ THẢO

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Vũng Tàu, ngày 24 tháng 02 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
“HỌC KỲ TRONG QUÂN ĐỘI" NĂM 2019
--------------------1-/ Thời gian dự kiến: tháng 6/2019
2-/ Địa điểm: Trung đoàn Minh Đạm
3-/ Số lượng dự kiến: 180 chiến sĩ.
Thời gian

Nội dung hoạt động

Chuẩn bị

Ngày thứ nhất - Tập làm chiến sĩ
6h00 - 6h30
6h30 - 8h00
8h00 - 9h00
9h30 - 10h30

10h30 - 11h00

Kịch bản xuất quân và phân công theo nhiệm
vụ (Đ/c Hữu)
Trung đoàn:
- Lễ xuất quân và chia tay gia đình.
- Đón học viên
- Di chuyển tới Trung đoàn Minh Đạm.
- phân khu vực, giới thiệu khu vực ăn nghỉ
cho học viên
- Thủ tục nhập ngũ - biên chế đơn vị, nhận
- Thủ tục biên chế đơn vị
quân tư trang, đồ dùng cá nhân:
- Giới thiệu và sinh hoạt trung đội
+ Giới thiệu tiểu đội trưởng.
- Ăn uống trưa, chiều
- Tập kết tại Nhà Văn hóa Thanh niên.

+ Biên chế đơn vị, nhận quân tư trang và đồ Nội dung:
dùng cá nhân.
- Quản lý ĐPV
- Hướng dẫn giặt đồ rửa chén
- Hướng dẫn kỹ năng thường ngày: rửa chén,
- Điều hành tập hợp các học viên vào nhà
giặt đồ bằng tay, phân loại rác thải v.v...
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Lưu ý

11h00 - 13h15

13h15 - 13h30
13h30 - 15h00

15h00 - 16h30
16h30 - 17h00
17h00 - 17h45
17h45 - 18h00

18h00 - 18h30

ăn, ngủ và học tập
Hậu cần:
- Phát quân tư trang
- Uống sữa, ăn bánh nhẹ giữa bữa
- Khắc phục sự cố về trang phục
- Phát card điện thoại cho ĐPV phụ trách
nhóm. (300.000đ/người)
- Bổ sung quạt đứng cho các phòng
- Bố trí nước uống và ly tại các phòng
- Bố trí sọt rác, bao đựng rác trước các
phòng
- Chuẩn bị thau, nước, xà bông, nước rửa
chén, và vệ sinh khu vực nhà vệ sinh
Tuyên truyền:
- Chụp hình và quay phim
Trung đoàn:
- Báo thức, nội vụ, vệ sinh.
- Quán triệt quy đinh ngày, tuần
- Hướng dẫn gấp nội vụ
- Quán triệt quy định, chế độ ngày, tuần và
- Hướng dẫn tăng gia sản xuất
quán triệt chỉ thị của Quân khu, quy định của
Nội dung:
đơn vị.
- Quản lý ĐPV, hướng dẫn ĐPV phụ các em
- Học gấp nội vụ.
học viên trong việc vệ sinh các nhân.
- Điều hành tập hợp các học viên vào nhà
- Tăng gia sản xuất. ( Hướng dẫn trồng rau)
ăn, ngủ và học tập
Hậu Cần:
- Vệ sinh cá nhân, giặt đồ.
- Hạt giống để tăng gia sản xuất (rau mầm)
- Chuẩn bị thau, nước, xà bông, nước rửa
- Ăn tối.
chén, và vệ sinh khu vực nhà vệ sinh
Tuyên truyền:
- Chụp hình và quay phim
- Ăn trưa, nghỉ trưa.

- Họp giao ban trong ngày. (Đ/c Hữu)
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19h00 - 20h30

20h30 - 21h00

21h00

- Xem phim tư liệu về truyền thống Quân đội Trung đoàn:
- Chuẩn bị phim tư liệu
nhân dân Việt Nam & (thi tìm hiểu về lịch
- Đại đội, trung đội và tiểu đội trưởng họp
sử Việt Nam- dựa theo tư liệu đã cho chiến
với NVH TN
sĩ xem trong buôi chiều) các game, trò chơi
- Đảm bảo công tác an ninh trong khu vực
về lịch sử nước nhà
các em ngủ
- Hướng dẫn các bài tập thể dục
- Nội dung dạy các bài tập thể dục buổi sáng
Nội dung:
- Hướng dẫn và viết nhật ký.
- Hướng dẫn viết nhật ký
- Cho học viên gọi điện về cho gia đình
- Kiểm tra và đôn đốc các em viết nhật ký
trong ngày
- Điểm danh trước khi ngủ.
- Điểm danh, đi ngủ.
Hậu cần:
- Kiểm tra, chuẩn bị âm thanh và máy chiếu
chương trình phim tư liệu
- Ăn tối ĐPV, BTC
- Kiểm tra thuốc và sẵn sàng phương án
chăm sóc sức khỏe cho các học viên có
bệnh, sốt... 24/24
Tuyên truyền:
- Chụp hình và quay phim
- Nhận thư của phụ huynh.
- Tổng hợp bài, viết bài và đưa thông tin lên
Wed và Facebook
Ngày thứ 2 – Cuộc sống quân ngũ

5h15- 6h00

- Báo thức, thể dục, nội vụ, vệ sinh.

6h00 - 7h00

- Ăn sáng.

Trung đoàn:
- Chế độ báo thức
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7h00 - 7h30
7h30 - 9h30

- Tập thể dục

- Điểm danh,

- Tăng gia sản xuất

- Hướng dẫn các trò chơi dân gian
 Đi Cà Kheo

- Hướng dẫn nội dung Điều lệnh, đội hình
đội ngũ: Nghỉ, nghiêm, quay tại chỗ, chào,
đi đều.

 Đi gáo dừa

- Ăn uống sáng, trưa chiều

 Quay Gụ

Nôi dung:

………………….

- Quản lý ĐPV

9h30 - 10h00

- Nghỉ giải lao.

10h00 - 11h00

- Tổ chức chơi trò chơi dân gian

- Dạy dân vũ

11h00 - 13h15

- Ăn trưa, nghỉ trưa.

13h15 - 13h30

- Báo thức, nội vụ, vệ sinh.

- Khảo sát địa hình, địa điểm cho chương
trình đánh trận giả

13h30 - 16h30

- Điều lệnh, đội hình đội ngũ: Nghỉ, nghiêm,
quay tại chỗ, chào, đi đều.
Hậu cần:

16h30 - 17h00

- Tăng gia sản xuất. (tưới rau)

- Kiểm tra, chuẩn bị âm thanh và máy chiếu
tổ chức chương trình chuyên đề.

17h00 - 17h45

- Vệ sinh cá nhân, giặt đồ.

17h45 - 18h00

- Ăn tối.

- Uống sữa và ăn bánh nhẹ giữa bữa sáng và
chiều

- Chuẩn bị nội dung trò chơi dân gian

- Điều hành tập hợp các học viên vào nhà
ăn, ngủ và học tập

- Chuẩn bị thau, nước, xà bông, nước rửa
chén, và vệ sinh khu vực nhà vệ sinh
Tuyên truyền:
- Chụp hình và quay phim
- Nhận thư của phụ huynh.

18h00 - 19h00

- Họp giao ban ngày. (Đ/c Hữu)
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19h00 - 20h30
20h30 - 21h00
21h00

- Chuyên đề “Phòng chống xâm hại tình dục Trung đoàn:
- Đại đội, trung đội và tiểu đội trưởng họp
trẻ em”
với NVH TN
- Đảm bảo công tác an ninh trong khu vực
- Viết nhật ký.
các em ngủ
- Điểm danh, đi ngủ.
Nội dung:
- Cho học viên gọi điện về cho gia đình
- Kiểm tra và đôn đốc các em viết nhật ký
trong ngày
- Điểm danh trước khi ngủ.
Hậu cần:
- Kiểm tra, chuẩn bị âm thanh cho hướng
dẫn dân vũ
- Ăn tối ĐPV, BTC
- Kiểm tra thuốc và sẵn sàng phương án
chăm sóc sức khỏe cho các học viên có
bệnh, sốt... 24/24
- Kiểm tra, chuẩn bị âm thanh và máy chiếu
tổ chức chương trình chuyên đề.
Tuyên truyền:
- Chuẩn bị chuyên đề “Phòng chống xâm hại
tình dục trẻ em”
- Chụp hình và quay phim
- Nhận thư của phụ huynh.
Tổng hợp bài, viết bài và đưa thông tin lên Wed
và Facebook
Ngày thứ 3 – Tình yêu chiến sĩ

5h15 - 6h00

- Báo thức, thể dục, nội vụ, vệ sinh.

Trung đoàn:
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6h00 - 7h00

- Chế độ báo thức

- Ăn sáng.

7h00 - 7h30

- Điểm danh, chuẩn bị học tập.

7h30 - 9h30

- Kỹ năng sinh tồn (phương án 1)

- Tập thể dục
- Tăng gia sản xuất
- Học các thế võ

 Đuối nước

- Thi ai gấp nội vụ nhanh

 Cháy

Nôi dung:

 Hóc dị vật

- Quản lý ĐPV

 Chó cắt

- Tập dân vũ
- Âm nhạc

- Vận Động Trường (phương án 2)

- Điều hành tập hợp các học viên vào nhà
ăn, ngủ và học tập

 Vượt tường
 Chướng ngại vật

Hậu cần:

 Chạy, nhảy….
9h30 - 11h00

- Tập dân vũ Uy Vũ

- Kiểm tra, chuẩn bị âm tổ chức chương
trình lễ hội

11h00 - 13h15

- Ăn trưa, nghỉ trưa.

- Uống sữa và ăn bánh nhẹ giữa bữa

13h15 - 13h30

- Báo thức, nội vụ, vệ sinh.

13h30 - 14h30

- Học các tư thế võ tự vệ.

14h30 - 16h00

- Thi “Ai gấp nội vụ nhanh”.

16h00- 16h30

- Tăng gia sản suất.

16h30 - 17h45

- Thể thao, Vệ sinh cá nhân, giặt đồ.

17h45 - 18h15

- Ăn tối.

- Chuẩn bị thau, nước, xà bông, nước rửa
chén, và vệ sinh khu vực nhà vệ sinh
(thuê)
Tuyên truyền:
- Chụp hình và quay phim
- Liên hệ báo cáo viên (sơ cấp cứu người
nước ngoài)
- Nhận thư của gia đình học viên và chuyển
thư lên cho học viên Trung đoàn Minh
Đạm
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18h15 - 19h00

- Họp giao ban ngày

19h00 - 20h30

- Lễ hội (Hoa đăng đèn trời)

20h30 - 21h00

- Chiến sỹ viết nhật ký

21h00

Trung đoàn:
- Đại đội, trung đội và tiểu đội trưởng họp
với NVH TN
- Đảm bảo công tác an ninh trong khu vực
các em ngủ
Nội dung:
- Hướng dẫn viết nhật ký
- Cho học viên gọi điện về cho gia đình

- Điểm danh, đi ngủ.

- Bài đọc, tế
- Âm nhạc
- Các trò chơi trong lễ hội
- Chuẩn bị vật dung cho học viên và lễ hội
- Kiểm tra và đôn đốc các em viết nhật ký
trong ngày
- Điểm danh trước khi ngủ.
Hậu cần:
- Ăn tối DPV, BTC
- Chuẩn bị nến ly, giấy, bao thư, phụ trách
công tác nhận thư của học viên gửi phụ
huynh và ngược lại.
- Kiểm tra thuốc và sẵn sàng phương án
chăm sóc sức khỏe cho các học viên có
bệnh, sốt... 24/24
Tuyên truyền:
- Chụp hình và quay phim
- Chuyển thư về Nhà văn hóa cho phụ
huynh
Tổng hợp bài, viết bài và đưa thông tin lên Wed
và Facebook
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Ngày thứ 4 – Chúng em là chiến sĩ
5h15 - 6h00

- Báo thức, thể dục, nội vụ, vệ sinh.

6h00 - 7h00

- Ăn sáng.

7h00 - 7h30

- Chuẩn bị vật dụng học tập

7h30 - 9h30

- Giới thiệu và thực hành các động tác cơ
bản trong chiến đấu

- Giới thiệu và thực hành các động tác trong
chiến đấu

9h30 - 11h00

- Ôn và kiểm tra điều lệnh, đội hình đội ngũ

- Ôn điều lệnh, đội hình

11h00 - 13h15

- Di chuyển về trung đoàn

Trung đoàn:
- Chế độ báo thức
- Tập thể dục
- Tăng gia sản xuất

- Phối hợp với NVH tổ chức đánh trận giả
Nôi dung:

- Ăn trưa và nghỉ ngơi
13h15 - 15h00

- Quản lý ĐPV

- Báo thức, vệ sinh, dọn dẹp

- Họp ĐPV, Đại đội, trung đội và tiểu đội
cho nội dung đánh trận giả,

- Tập chiến thuật
15h00 - 16h00

- Đánh trận giả

- chuẩn bị vật dung cho học viên đánh trận
giả

16h00 - 17h00

Tăng gia sản xuất, Thể thao

- chuẩn bị âm nhạc đánh trận và trò chơi.

17h00 - 18h30

- Điều hành tập hợp các học viên vào nhà
ăn, ngủ và học tập

- Nghỉ ngơi, vệ sinh và ăn cơm

Hậu cần:
- Kiểm tra, chuẩn bị âm thanh tổ chức
chương trình đánh trận giả
- Uống sữa và ăn bánh nhẹ giữa bữa, chuẩn
bị nước bình và ly ngoài khu vực đánh trận
giả
- Chuẩn bị lựu đạn giả (Bao nước) cho BTC.
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- Chuẩn bị thau, nước, xà bông, nước rửa
chén, và vệ sinh khu vực nhà vệ sinh
Tuyên truyền:
- Chụp hình và quay phim
- Gửi thư cho phụ huynh các chiến sĩ tại
Nhà Văn Hóa
- Gọi điện cho thầy, cô chuẩn bị chuyên đề
vào buổi tối
Nhận thư của gia đình học viên
19h00 - 21h00
21h00

Trung đoàn:
- Đại đội, trung đội và tiểu đội trưởng họp
với NVH TN
- Đảm bảo công tác an ninh trong khu vực
các em ngủ
Nội dung:
- Hướng dẫn viết nhật ký
- Chuẩn bị vật dung
- Cho học viên gọi điện về cho gia đình
- kiểm tra và đôn đốc các em viết nhật ký
trong ngày
- Điểm danh trước khi ngủ.
Hậu cần:
- Ăn tối ĐPV, BTC
- Kiểm tra thuốc và sẵn sàng phương án
chăm sóc sức khỏe cho các học viên có
bệnh, sốt... 24/24
- Chuẩn bị 07 cái võng cho các tiểu đội thực
hành nội dung mắc tăng võng vào ngày thứ
5
Tuyên truyền:

- Chuyên đề: "Con đã lớn khôn"
- Điểm danh, đi ngủ
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- Chuẩn bị chuyên đề “Con đã lớn khôn”
- Phụ trách nội dung viết thư của các chiến
sĩ
- Chuyển thư về Nhà văn hóa cho phụ
huynh
- Chụp hình, viết bài và quay phim
Tổng hợp bài, viết bài và đưa thông tin lên Wed
và Facebook
- Báo cáo viên
Ngày thứ 5 – Tình đồng đội
5h15 - 6h00

- Báo thức, thể dục, nội vụ, vệ sinh.

6h00 - 7h00

- Ăn sáng.

Trung đoàn:
- Chế độ báo thức
- Tập thể dục

7h00 - 7h30

- Điểm danh, chuẩn bị học tập.

7h30 - 11h00

- Hướng dẫn kỹ thuật mắc tăng võng

- Ăn uống sáng, trưa chiều

- Tham quan và nghe giới thiệu bếp Hoàng
Cầm

- Hướng dẫn và cho các học viên xem mô
hình tăng mắc võng

- Tập dân vũ, Nhảy sạp

- Hướng dẫn và cho các học viên xem mô
hình Bếp hoàng cầm

- Tăng gia sản xuất

11h00 - 13h15

- Ăn trưa, nghỉ trưa.

13h15 - 13h30

- Báo thức, nội vụ, vệ sinh.

- Quản lý ĐPV

13h30 - 16h30

- Chuyên đề: " Văn hóa học đường" chuyên
đề trang bị cho các em kỹ năng ứng phó với
các tình huống nguy hiểm trong lứa tuổi học
trò.

- Tổ chức lễ hội Long Cung

Nôi dung:
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- Âm nhạc
- Các trò chơi trong chương trình

- Lễ hội Long Cung (kịch bản riêng)
16h30 - 17h00

- Tăng gia sản xuất.

17h00 - 17h45

- Vệ sinh cá nhân, giặt đồ.

17h45 - 18h00

- Ăn tối.

- Điều hành tập hợp các học viên vào nhà
ăn, ngủ và học tập
Hậu cần:
- Kiểm tra, chuẩn bị âm thanh và máy chiếu
tổ chức chương trình team và Ctr chuyên
đề.
- Uống sữa và ăn bánh nhẹ giữa bữa
- Chuẩn bị thau, nước, xà bông, nước rửa
chén, và vệ sinh khu vực nhà vệ sinh
(thuê)
Tuyên truyền:
- Chuyên đề: " Văn hóa học đường" chuyên
đề trang bị cho các em kỹ năng ứng phó
với các tình huống nguy hiểm trong lứa
tuổi học trò.
- Chụp hình và quay phim
- Gọi điện cho thầy, cô chuẩn bị chuyên đề
vào buổi chiều
Nhận thư của gia đình học viên

18h00 - 19h00
19h00 - 20h30
20h30 - 21h00
21h00

Trung đoàn:
- Tiểu đội trưởng phối hợp với điều phối
viên tập văn nghệ với tiểu đội mình quản
- Các tiểu đội chuẩn bị các tiết mục văn nghệ
lý
cho đêm giao lưu
- Đại đội, trung đội và tiểu đội trưởng họp
- Viết nhật ký
với NVH TN
- Đảm bảo công tác an ninh trong khu vực
- Điểm danh, đi ngủ.
các em ngủ
Nội dung:
- Hướng dẫn viết nhật ký
- Họp giao ban ngày
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- Hướng dẫn các em tập văn nghệ chuẩn bị
cho đêm giã bạn
- Chuẩn bị vật dụng đĩa nhạc, tải nhạc ...
- Cho học viên gọi điện về cho gia đình
- kiểm tra và đôn đốc các em viết nhật ký
trong ngày
- Điểm danh trước khi ngủ.
Hậu cần:
- Kiểm tra âm thanh hội trường
- Ăn tối ĐPV, BTC
- Kiểm tra thuốc và sẵn sàng phương án
chăm sóc sức khỏe cho các học viên có
bệnh, sốt... 24/24
Tuyên truyền:
- Chụp hình, viết bài và quay phim
Tổng hợp bài, viết bài và đưa thông tin lên Wed
và Facebook
Ngày thứ 6 – Hướng về cội nguồn
5h15 - 6h00

- Báo thức, thể dục, nội vụ, vệ sinh.

6h00 - 7h00

- Ăn sáng.

7h00 - 7h30

- Điểm danh, chuẩn bị di chuyển đến khu du
lịch

7h30 - 8h30

- Triển khai tổ chức trò chơi(chương trình
riêng)

8h30 - 11h00

- Bắt đầu

11h00 - 13h00

- Ăn trưa, nghỉ trưa.

Trung đoàn:
- Chế độ báo thức
- Tập thể dục
- Tăng gia sản xuất
- Quản lý nghiêm học viên khi tham quan
- Luôn luôn theo sát quân số
Nôi dung:
- Quản lý ĐPV
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13h00 - 14h30

- Di chuyển và tham quan địa đạo Long
Phước

14h30 - 15h00

- Di chuyển về Trung Đoàn

15h00 - 16h30

- Chuẩn bị và tập dợt văn nghệ cho buổi tối

16h30 - 17h00

- Tăng gia sản xuất.

17h00 - 18h00

- Ăn tối.

- Hướng dẫn nội dung khi đến khu du lịch
- Chuẩn bị các vật dụng của trò chơi và các
nội dung trong khu du lịch
- Điều hành tập hợp các học viên vào nhà
ăn, ngủ và học tập
Hậu cần:
- Chuẩn bị xe di chuyển cho các học viên,
BTC và khung học viên từ trung đoàn –
Khu di tích, du lịch và về.
- Chuẩn bị nước suối phát cho học viên khi
đi tham quan
- Liên hệ khu di tích địa đạo Long Phước
cho đoàn tham quan.
- Liên hệ khu du lịch cho đoàn tham quan và
hoạt động
- Hoa, bồi dưỡng, nhang ....
- Uống sữa và ăn bánh nhẹ giữa bữa
Tuyên truyền:

18h00 - 19h00

- Chuẩn bị hóa trang và giao lưu văn nghệ

19h00 - 20h30

- Đêm Giã bạn (lửa trại chi tay)

20h30 - 21h00

- Viết nhật ký.

21h00

- Điểm danh, đi ngủ.

13

- Chụp hình và quay phim
Trung đoàn:
- Tiểu đội trưởng phối hợp với điều phối
viên diễn văn nghệ với tiểu đội mình
quản lý
- Đại đội, trung đội và tiểu đội trưởng họp
với NVH TN
- Đảm bảo công tác an ninh trong khu vực
các em ngủ
Nội dung:
- Hướng dẫn viết nhật ký

Tổ chức và điều hành đêm giã bạn
Chuẩn bị vật dung đĩa nhạc, tải nhạc ...
Cho học viên gọi điện về cho gia đình
Kiểm tra và đôn đốc các em viết nhật ký
trong ngày
- Điểm danh trước khi ngủ.
Hậu cần:
- Kiểm tra âm thanh hội trường
- Ăn tối ĐPV, BTC
- Kiểm tra thuốc và sẵn sàng phương án
chăm sóc sức khỏe cho các học viên có
bệnh, sốt... 24/24
Tuyên truyền:
-

- Chụp hình, viết bài và quay phim
- In và xuất đĩa toàn chương trình,
Tổng hợp bài, viết bài và đưa thông tin lên Wed
và Facebook
Ngày thứ 7 - Chia tay quân ngũ
5h15 - 6h00

- Báo thức, thể dục, nội vụ, vệ sinh.

6h00 - 7h00

- Ăn sáng.

7h00 - 7h30

- Điểm danh, chuẩn bị học tập.

7h30 - 11h00

- Kiểm tra và trả quân tư trang

- Quản lý học viên khi tham quan

- Chụp hình lưu niệm cho chiến sĩ

- Kiểm tra quân tư trang

- Xếp kỷ yếu Học Kỳ Quân Đội

- Di chuyển cùng với NVH quản lý học viên

Trung đoàn:
- chế độ báo thức
- Tập thể dục
- Tăng gia sản xuất

- Đố vui có thưởng
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- Ăn trưa, nghỉ trưa.

- Ăn sáng, ăn trưa

13h15 - 13h30

- Báo thức, nội vụ, vệ sinh.

- Thi và kiểm tra các nội dung đã được học:
gấp nội vụ, võ, cấp bậc trong quân đội

13h30 - 15h00

- Di chuyển về Trụ sở Cảnh sát PCCC

15h00 - 16h00

- Tham quan và nghe giới thiệu về đơn vị

11h00 - 13h15

Nôi dung:

- di chuyển về bảo tàng vũ khí cổ

- Di chuyển về Nhà Văn hóa Thanh niên

16h30 - 17h00

- Tập trung kiểm tra quân số

- Đố vui
- Tổ chức trò chơi khi trụ sở PCCC

- Tham quan và nghe giới thiệu.
16h00 - 16h30

- Quản lý ĐPV

- Chuẩn bị vật dụng cho học viên và nội
dung học tập
- Điều hành tập hợp các học viên vào nhà
ăn, ngủ và học tập
Hậu cần:
- Chuẩn bị xe di chuyển cho các học viên,
BTC và khung học viên từ trung đoàn –
trụ sở PCCC – Bảo tàng vũ khí cổ – Nhà
văn hóa
- Liên hệ bảo tàng vũ khí cổ, PCCC để học
viên vào tham quan và học tập
- Ăn chiều
- Uống sữa và ăn bánh nhẹ giữa bữa
Tuyên truyền:
Chụp hình và quay phim

17h00 - 18h00

- Bế mạc Chương trình Học kỳ trong Quân
đội năm 2019

Kịch bản và phân công trong kịch bản Bế mạc

* Ghi chú:
- Tổng thời gian: Quân sự 20 giờ, hoạt động kỹ năng 20 giờ, hoạt động bổ trợ: 10 giờ.
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