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

                                                            

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  20/11/2018 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 
- Thi đua lập thành tích kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2018 
- Hội thi nhằm tạo sân chơi giao lưu lành mạnh cho học sinh trong nhà trường, tăng cường công tác giáo dục thẩm mỹ, giáo 
dục tư tưởng, chính trị, đạo dức, lối sống, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh; tạo không khí vui tươi phấn 
khởi trong nhà trường; thi đua thực hiện thắng lợi năm học 2018-2019. 
2. Yêu cầu 
- Các tiết mục biểu diễn tại đêm liên phải có ý nghĩa giáo dục cao, tạo không khí phấn khởi, thi đua dạy tốt học tốt, nâng 
cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. 
II. QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HỘI THI 
1. Thời gian: - Vòng sơ khảo: 14h00 ngày 14/11/2018 tại hội trường M trường ĐH Điện Lực 
                       - Vòng chung khảo: 19h00 ngày 15/11/2018 tại hội trường M trường ĐH Điện Lực 
2. Chủ đề: -  Ca ngợi quê hương đất nước, Đảng, Bác Hồ. 
                  -  Thầy cô, mái trường, tình bạn, tuổi học trò… 
3. Thể loại dự thi: 
                   - Hát (Tốp ca, đơn ca, song ca, tam ca…) khuyến khích có phụ họa. 
                   - Múa (hiện đại, dân gian, múa ca ngợi quê hương đất nước….) 
                   - Kịch 
                   - Khác (độc tấu nhạc cụ) 
Khuyến khích các lớp xây dựng các tiết mục mang âm hưởng dân gian, dân tộc có đầu tư về dàn dựng và ý nghĩa… 
4. Số lượng tiết mục yêu cầu tham gia sơ loại 
- Mỗi lớp chuẩn bị ít nhất 01 tiết mục đơn ca hoặc song ca,múa, kịch hoặc các thể loại khác… 
- Về nhạc nền, nhạc beat các lớp tự chuẩn bị và nộp vào đầu buổi sơ khảo cho ban tổ chức. 
- Đại điện các chi đoàn đăng ký cho đ/c Hoàng Huy D11 CNTĐ1 ( Sđt : 0335455552) và đ/c Trung Tĩnh D10 CNTĐ1 
(Sđt : 0356121123)  . Hạn cuối đăng ký là 27/10/2018 
5. Giải thưởng : 
  10 tiết mục xuất sắc nhất vòng sơ khảo sẽ lọt vào vòng chung khảo 
   - 01 giải nhất : 1.000.000 VNĐ + Cờ lưu niệm 
   - 01 giải nhì :  500.000 VNĐ +  Cờ lưu niệm 
   - 01 giải ba : 300.000 VNĐ + + Cờ lưu niệm 
   - 07 giải khuyến khích : 100.000 VNĐ + + Cờ lưu niệm 

      
Trên đây là kế hoạch hội thi văn nghệ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 của BCH LCĐ Khoa ĐK&TĐH, yêu 
cầu các đ/c LT,BT và các đ/c UV BCH LCĐ phổ biến đến sinh viên trong lớp được biết và nghiêm túc thực hiện. 

 
 Hà Nội, 17/10/2018 

TM. BCH LCĐ ĐK&TĐH 
Bí thư 

Lê Quốc Dũng 
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