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CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG  

THPT LIÊN CHIỂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 112/KH- CĐTHPTLC         Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2016 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi văn nghệ giữa các tổ công đoàn  

Chào mừng 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 
- Là hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 

- Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống 

tinh thần, đáp ứng nhu cầu được sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, văn nghệ trong 

cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. 

- Tạo sân chơi giao lưu lành mạnh, không khí vui tươi phấn khởi, là cơ 

hội thể hiện tài năng của công đoàn viên trong nhà trường. 

- Việc tổ chức và tham gia hội diễn phải tiết kiệm, sáng tạo, đúng tiến độ 

và thời gian quy định. 

II. NỘI DUNG: 

1. Nội dung: Những tiết mục tham dự hội diễn phải có nội dung ca ngợi 

quê hương đất nước, ca ngợi Đảng và Bác Hồ, truyền thống cách mạng, ca ngợi 

người giáo viên, các thể loại nhạc trẻ. 

2. Thể loại: Mỗi tổ công đoàn tham dự 01 tiết mục trong thời gian từ 10 – 

15 phút (có chủ đề cụ thể) gồm các thể loại: 

 - Đơn ca 

 - Song ca hoặc tam ca 

 - Tốp ca hoặc hợp ca 

 - Múa hoặc hát múa (khuyến khích các tổ múa minh họa cho các tiết 

mục). 

 - Nhảy hiện đại, flashmod 

Lưu ý: Ban tổ chức không quy định số lượng các tiết mục tham gia của 

từng tổ công đoàn nhưng phải đảm bảo về thời gian. 

3. Đối tượng, số lượng tham gia: 
- Là cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. 

- Các tổ công đoàn có thể phối hợp với tổ công đoàn khác nhưng vẫn đảm 

bảo số lượng tiết mục văn nghệ theo yêu cầu. 

- Các tiết mục mà “đối tượng tham gia hội diễn” không đúng với quy định 

của Ban tổ chức sẽ không được công nhận kết quả dự thi. 

4. Quy định về chấm giải: 

- Từng giám khảo chấm điểm độc lập cho các tiết mục, tuỳ theo thể loại 

với các nội dung sau: chủ đề tư tưởng, chất giọng, kỹ thuật biểu diễn, phong 

cách biểu diễn, dàn dựng và trang phục biểu diễn. 
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- Ban giám khảo: 

+ Thầy Phạm Minh – Trưởng ban giám khảo 

+ Thầy Nguyễn Văn Toản – Ủy viên 

+ Cô Nguyễn Thị Việt Hà - Ủy viên 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: 
1. Thời gian: 15 giờ 00 ngày 17 tháng 11 năm 2016 

2. Địa điểm:  Phòng hội đồng 

IV. GIẢI THƯỞNG 

01 Giải nhất:           100.000 đồng 

01 Giải nhì:         80.000 đồng 

01 Giải ba:       60.000 đồng 

02 Giải khuyến khích:           50.000 đồng/giải 

Tổng số tiền: 340.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi ngàn đồng) 

(Kinh phí trích từ Quỹ Công đoàn) 

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 
1. Chuẩn bị âm thanh, trang trí: Anh Phạm Tấn Vỹ 

2. Sắp xếp bàn ghế, nước uống: tổ Văn phòng (Cô Lê Thị Hoa phụ trách) 

3. Chụp hình: Thầy Đặng Văn Dũng; Quay video: Cô Phan Nguyễn 

Phương Thảo                     

4. Dẫn chương trình: Cô Nguyễn Thị Việt Hà 

5. Các tổ trưởng công đoàn triển khai kế hoạch tổ chức hội diễn đến các 

thành viên trong tổ, đăng ký tiết mục, hạn cuối vào ngày 14/11/2016 cho cô 

Nguyễn Thị Hồng Hà – Chủ tịch công đoàn. 

6. Cô Nguyễn Thị Hồng Thôi viết bài về Cuộc thi văn nghệ giữa các tổ 

công đoàn. Nộp cho Cô Nguyễn Thị Hồng Hà vào ngày 19/11/2016. 

7. Cô Nguyễn Thị Phúc chọn ảnh về Cuộc thi văn nghệ đăng lên trang 

Web của trường. Nộp cho Cô Nguyễn Thị Hồng Hà vào ngày 19/11/2016. 

8. Cô Nguyễn Thị Anh Đào chuẩn bị phiếu chấm điểm cho ban Giám 

khảo. 

9. Cô Vũ Thị Huệ chuẩn bị phần thưởng.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm Ngày 

nhà giáo Việt Nam 20/11. Đề nghị các tổ công đoàn triển khai hoạt động và thực 

hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai kế hoạch, nếu có vướng mắc phản 

ảnh về công đoàn nhà trường để có hướng dẫn thêm. 
    

Nơi nhận: TM. BCH CÔNG ĐOÀN 
- Hiệu trưởng (để phối hợp); 

- BCH CĐ (để thực hiện); 

- Tổ trưởng CĐ (để thực hiện); 

- Thông báo; 

- Lưu: VTCĐ.                                                                                   

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hà 
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