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KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi “Văn hay chữ tốt” cấp trường
Năm học: 2021- 2022
Thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022 của trường THCS Điện Biên, tổ
Ngữ văn xây dựng kế hoạch cuộc thi Văn hay Chữ tốt cấp trường như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Cuộc thi Văn hay Chữ tốt hướng đến việc tạo môi trường học tập, giao lưu,
vui chơi cho các em học sinh say mê sáng tạo văn chương và yêu thích nghệ thuật
viết chữ.
- Thông qua, quá trình viết văn hay và rèn chữ đẹp, học sinh hình thành năng
lực văn chương (năng lực giao tiếp, năng lực thẩm mỹ và năng lực tư duy) và
những phẩm chất tốt đẹp (có tâm hồn và lối sống nhân ái, có tính kiên trì nhẫn nại).
II. NỘI DUNG
2.1. Văn hay
+ Học sinh nắm vững kĩ năng viết bài văn; biết vận dụng các phương thức
biểu đạt, các thao tác lập luận (tả, kể, biểu cảm; giải thích, chứng minh, bình luận,
so sánh, …) để viết bài văn theo yêu cầu cụ thể.
+ Học sinh biết phát hiện, biết rung động trước các vẻ đẹp, các giá trị tốt đẹp
của cuộc sống; thể hiện được khả năng quan sát, tư duy, lập luận; thể hiện được
cảm xúc chân thành, góc nhìn riêng, suy nghĩ riêng, sáng tạo.
2.2. Chữ tốt
+ Chữ viết đẹp, rõ ràng, cân đối, hài hòa, nét bút mềm mại, trau chuốt. Thể
hiện được nét riêng, sự sáng tạo trong nghệ thuật viết chữ.
+ Các yếu tố thuộc về hình thức bài làm (cách trình bày, cách lập luận, bố cục,
…) phải rõ ràng, sạch đẹp, khoa học, hợp lí, thuyết phục.
III. TỔ CHỨC CUỘC THI CẤP TRƯỜNG
1. Hình thức
- Khối: 6,7: Viết một bài văn tự sự, miêu tả, biểu cảm.
- Khối: 8, 9: Viết một bài văn nghị luận xã hội .
2. Nội dung
- Chủ đề: Cuộc sống quanh em, sống có ích, sống đẹp, tình yêu thương.

3. Thời gian, cách thức
- Thứ hai, ngày 04/10/2021: Gửi kế hoạch tới các lớp phát động cuộc thi “Văn
hay chữ tốt” cấp trường. Giáo viên dạy Ngữ văn lập danh sách từ các lớp.
- Học sinh làm bài trực tuyến thời gian 90 phút vào lúc 14g00 ngày thứ Tư
(06/10/2021) viết tay không đánh máy và gửi qua mail cho giáo viên dạy Ngữ Văn
theo danh sách Ban giám khảo.
• Giám khảo: chấm thi ngày 13/10/2021.
+ Khối 9: cô Bùi Thị Kim Hoa; cô Lê Thị Thu Thắm
+ Khối 8: cô Đinh Thị Luận; cô Lê Thị Dung.
+ Khối 7: cô Lê Thị Phục An; cô Trịnh Đông Thảo
+ Khối 6: cô Nguyễn Diệu Thuý; cô Bùi Thị Thiên Nga.
- Thứ hai ngày 18/10/2021: thông báo kết quả về các lớp.
- Thứ tư ngày 27/10/2021: bắt đầu bồi dưỡng học sinh dự thi cấp quận.
Giáo viên dạy bồi dưỡng: cô Nguyễn Diệu Thuý cô Bùi Thiên Nga.
- Trường gửi danh sách 06 học sinh dự thi cấp Quận về tổ Phổ thông (theo kế
hoạch của Quận)
4. Giải thưởng cấp trường: có 2 nhóm khối 6, 7 và khối 8, 9.
• 01 giải nhất
• 01 giải nhì
• 01 giải ba
• 03 giải Khuyến khích.
IV. Thành phần ban tổ chức
Trưởng ban: Bà Phạm Thị Thuỷ
- Hiệu Trưởng
Phó ban: Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Hiệu Phó chuyên môn
Uỷ viên: Bà Bùi Thị Kim Hoa
- Tổ trưởng tổ Ngữ văn
Bà Đinh Thị Luận
- Tổ phó tổ Ngữ văn, chủ nhiệm CLB
Bà Nguyễn Diệu Thuý - Giáo viên dạy bồi dưỡng VHCT.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi Văn hay chữ tốt cấp trường THCS
Điện Biên, chuyển đến các bộ phận cá nhân được phân công phối hợp triển khai và
thực hiện hiệu quả kế hoạch đề ra.

Nơi nhận:
- PHT;
- Tổ Ngữ văn;
- GVCN;
- Lưu Vt.
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