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CHƯƠNG TRÌNH HỘI TRẠI LIÊM CHÍNH 
 

BUỔI THỜI GIAN 
NỘI DUNG 

KHU VỰC SÂN KHẤU KHU VỰC HỘI TRẠI 

SÁNG 

9h00 - 9h10 Văn nghệ mở đầu 
* Trưng bày sản phẩm của các đội lọt vào vòng 3 cuộc thi 
Kết Nối Phẳng tại khu trại sắp đặt không gian theo chủ đề 
về y tế, giáo dục, môi trường, giao thông,… 
 
* Trò chơi liên hoàn tại Trại trải nghiệm như: chiếc ô quyền 
lực, quả bóng trung thực, …  
 
* Tham gia chơi trò chơi trả lời câu hỏi có thưởng về chủ đề 
minh bạch và tham nhũng,  học và cùng nhảy các điệu nhảy 
dân vũ tại Trại "Đen hay Trắng" 
 
* Trại chiếu phim mini với các video clip ngắn, các phóng sự 
về chủ đề thanh niên liêm chính; cùng các sản phẩm video 
clip của các đội lọt vào vòng 2 cuộc thi Kết Nối Phẳng  
 
* Trải nghiệm làm chong chóng tại "Đồi chong chóng" 
 
* Chia sẻ cảm xúc sau hành trình trải nghiệm Hội trại tại 
"Cây Liêm chính" 

9h10 - 9h40 Giới thiệu đại biểu - Phát biểu khai mạc Hội trại 

9h40 - 9h50 
Trao Giấy chứng nhận cho 15 đội lọt vào vòng 2 
cuộc thi Kết Nối Phẳng 

9h50 - 10h00 Văn nghệ 

10h00 - 10h30 Thời trang không liêm chính 

10h30 - 11h00 Văn nghệ 

CHIỀU 

13h - 13h10 Nhảy Dân vũ 

13h10 - 13h30 Văn nghệ 

13h30 - 15h   
Tham gia trò chơi tập thể team building "Khám phá xứ sở 
liêm chính" 

15h - 16h00 Sân khấu ngẫu hứng 
Tiếp tục tham gia các hoạt động buổi sáng và trải nghiệm 
không gian được sắp đặt tại Hội trại 

16h00 - 16h20 
Công bố giải thưởng và phát biểu kết thúc cuộc 
thi Kết Nối Phẳng 

 

 


