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CHƢƠNG TRÌNH HỘI TRẠI VÀ HỘI DIỄN VĂN NGHỆ 

“KỶ NIỆM 60 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƢỜNG ĐHYK VINH” 

 

I. Chƣơng trình Hội trại “Kỷ niệm 60 năm thành lập trƣờng ĐHYK Vinh” 

- Thời gian:  Ngày 06 – 07 tháng 11 năm 2020 

- Địa điểm:  Khuôn viên khu Ký túc xá và Nhà thực hành trường Đại học Y 

khoa Vinh 

Thời gian Nội dung hoạt động 

Ngày 06 – 11 – 2020 

7h00 Phát động lệnh cắm trại chính thức 

7h00 – 13h30  Trang trí khu vực trại 

13h30 – 16h00 Tổ chức Trò chơi dân gian 

16h00 – 17h30 Chấm trại 

19h00 – 21h30 Chương trình Hội diễn văn nghệ “ Kỷ niệm 60 năm thành 

lập trường Đại học Y khoa Vinh” 

21h30 – 22h30 Đốt lửa trại tại sân Trung tâm Học liệu thư viện 

Ngày 07 – 11 -2020 

7h00 – 12h00 Các trại tự tổ chức hoạt động 

12h00 – 14h00 Vệ sinh và bàn giao mặt bằng 

1. Một số quy định chung chuẩn bị cho hội trại 

- Các Liên Chi đoàn, Chi đoàn tiến hành triển khai chương trình hoạt động của 

Hội trại tới rộng rãi đoàn viên thanh niên. 

- Tất cả các trại phải tuân thủ đúng nội quy của Hội trại và thực hiện theo những 

hoạt động do BTC chương trình quy định. 

2. Chi tiết hoạt động 

2.1 Quy định về đối tƣợng tham gia và hình thức, nội dung cắm trại  

- Tất cả các đoàn viên thanh niên đang là sinh viên thuộc các Liên Chi đoàn, Chi 

đoàn đang học tập tại Trường Đại học Y khoa Vinh đều có quyền tham gia hội 

trại dưới sự quản lý trực tiếp của Chi đoàn và Liên Chi đoàn. 

- Trại được cắm theo cụm, số lượng trại trên cơ sở phân chi số lượng theo các 

ngành đào tại Đại học và Cao đẳng hiện có của nhà trường, cụ thể như sau: 



TT Liên Chi đoàn, Chi đoàn Ghi chú 

1 Khối D1  

2 Khối Đ7  

3 Khối D2  

4 Khối 17Y  

5 Khối 20Y  

6 Bác sĩ liên thông  

7 Khối Đ8  

8 Khối 19Y  

9 Xét nghiệm  

10 Khối 15Y  

11 Khối 16Y  

12 YTCC- YHDP  

13 Du học sinh Lào  

14 Khối Đ9 + Cao đẳng Điều dưỡng  

15 Khối 18Y  

- Các trại phải được thiết kế theo đúng thời gian, hình thức nội dung và quy định 

của BTC tùy khả năng sáng tạo của đội trại nhưng cần đảm bảo những tiêu chí 

chung của trại. ( Theo Kế hoạch Hoạt động Kỷ niệm 60 năm hình thành và phát 

triển trường Đại học Y khoa vinh số 193 – KH/ĐTN). 

- Sơ đồ cắm trại triển khai về các Liên Chi đoàn tại cuộc họp ngày 20/10/2020. 

2.2 Tổ chức trò chơi 

- Trong quá trình diễn ra Hội trại, BTC sẽ tổ chức các trò chơi: 

+ Kéo co. 

+ Nhảy bao bố. 

+ Đập niêu 

+ Thổi bột 

2.3 Sinh hoạt tại trại và cụm trại 

- Vệ sinh xung quanh trại đúng thời gian quy định, chú ý an toàn về điện, cháy 

nổ, thực phẩm.. 

- Việc sử dụng âm thanh, ánh sáng trong trại, BTC sẽ thông báo công suất tối đa 

cho mỗi cụm trại và quy định mức công suất tối đa cho phép. Do vậy yêu cầu 

các Chi đoàn nắm rõ để lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng cho trại mình. 

Ngoài ra, BTC yêu cầu trong giờ tổ chức các hoạt động chính tại trại trung tâm; 

sau 23h00, tất cả các trại cụm phải tắt âm thanh. Giờ cấm dùng âm thanh sẽ 



được BTC nhắc nhở mỗi khi tới giờ và các Bí thư Liên Chi đoàn, và trưởng cụm 

trại phải quán triệt và chịu trách nhiệm về việc này. 

- Bí thư các Chi đoàn phải quán triệt việc nghiêm cấm sử dụng các chất kích 

thích và các vật dụng không được mang vào khuôn viên của trại. 

II. Chƣơng trình Hội diễn văn nghệ 

- Thời gian: 19h00 – ngày 06 tháng 11 năm 2020. 

- Địa điểm: Sân Trung tâm HLTV trường Đại học Y khoa Vinh. 

1. Một sô quy định chung 

- Các Liên Chi đoàn, Chi đoàn tiến hành triển khai chương trình hoạt động của 

Hội diễn văn nghệ tới rộng rãi đoàn viên thanh niên. 

- Tất cả các tiết mục phải tuân thủ đúng nội quy về nội dung, hình thức, thời 

lượng, thời gian, thứ tự biểu diễn của BTC Hội diễn văn nghệ. 

1. Tiết mục biểu diễn 

STT Tiết mục Thể loại Ghi chú 

LCĐ Dƣợc 

1 Việt Nam ta tự hào đi lên Múa  

2 Tinh hoa đất trời Múa  

3 Thênh thang đường mới Múa  

LCĐ Bác sĩ đa khoa 

1 Hành khúc ngành y Hát múa  

2 Khúc tráng ca Đồng Lộc Múa nhạc kịch  

3 Lá cờ Hát múa  

4 Rạng rõ Việt Nam Hát múa  

LCĐ YTCC – YHDP – Xét nghiệm 

1 Người là niềm tin tất thắng Múa  

2 Quê tôi Múa  

3 Việt Nam quyết thắng đại dịch Múa nhạc kịch  

LCĐ Điều dƣỡng 

1 Núi non ngàn năm gấm vóc Múa  

2 Đường Trường Sơn xe anh qua Múa  

3 Tự hào người giáo viên nhân dân Múa  

4 Tự hào chiến sỹ ngành y Múa  

LCĐ Bác sĩ liên thông 

1 Hòa khí Việt Nam Múa  

 


