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I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt
Nam, 45 giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 130 năm
ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh và mừng xuân Canh Tí.
Tạo mối liên hệ gắn kết, yêu thương, gần gũi giữa GVCN và học sinh.
Giáo dục học sinh tình yêu quê hương đất nước, chia sẻ niềm vui Tết với các
bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Tổ chức sân chơi lành mạnh cho các em vui Xuân, chào đón Tết Canh Tí với
tinh thần “ Đoàn Kết – Tự Tin – Nhiệt Tình – Chiến Thắng ” với chủ đề:
“XUÂN YÊU THƯƠNG 2020”
II. THỜI GIAN TỔ CHỨC – THỜI GIAN THỰC HIỆN
Thời gian thực hiện Hội xuân: từ 8 giờ 00 đến 12 giờ 00 thứ 6 ngày 17 tháng
01 năm 2020 tại trường THCS Ngô Quyền.
Thời gian phân bổ vé về cho các lớp từ 9/12/2019.
Số lượng vé: Khối 6 mỗi lớp 15 vé, khối 7 mỗi lớp 15 vé, khối 8 mỗi lớp 20
vé, khối 9 mỗi lớp 35 vé. Các lớp đăng kí số lượng và danh sách học sinh tham gia,
GVCN bàn giao tiền vé về cho Ban Tổ Chức. Hạn chót ngày 06 tháng 01 năm
2020
III. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC
Cô Trần Mỹ Duyên

Phó Hiệu Trưởng

Trưởng Ban

Cô Dương Hồ Kim Trâm

Bí Thư Chi Đoàn

Phó Ban

Cô Nguyễn Trần Ngọc Anh

Phó Bí Thư Chi Đoàn

Thành Viên

Thầy Lê Hoàng Minh

Phó Bí Thư Chi Đoàn

Thành Viên

Cô Nguyễn Thị Mai Lan

Ủy viên

Thành Viên

Cô Dương Thị Như Huỳnh

Ủy viên

Thành Viên

IV. CHƯƠNG TRÌNH HỘI XUÂN
A. HỘI THI
Các hoạt động sau đây được tính vào phong trào thi đua của các khối lớp trong học
kì II
Khối 6: CẮM HOA
- Số lượng: Mỗi lớp 2 học sinh
- Mỗi lớp dự thi 1 giỏ hoa. Các lớp tự chuẩn bị hoa, bình cắm, và các vật
dụng cần để trang trí.
- Mỗi lớp chuẩn bị một đoạn văn để giới thiệu về giỏ hoa dự thi của lớp.
- Thời gian thi: 60 phút
Những phần cần chuẩn bị:
+ Sắp xếp bàn ghế và phân vị trí thi
Khối 7: THIẾT KẾ TRANG PHỤC
- Số lượng: Mỗi lớp 1 tiết mục ( Có thể là cosplay nhân vật anime hoặc thiết
kế thời trang từ những vật dụng tái chế )
- Các lớp chuẩn bị và thiết kế sẵn trang phục tại nhà, chỉ đem lên và mặc
trang phục vào.
- Thời gian mỗi tiết mục từ 1 phút 30 giây đến 2 phút
- Mỗi lớp sẽ chuẩn bị một đoạn văn ngắn để giới thiệu về trang phục dự thi
và gủi về cho ban tổ chức
- Hạn chót nộp là ngày 06 tháng 01 năm 2020.
Những phần cần chuẩn bị:
+ Sân khấu
+ Căng dù
+ Hướng dẫn tổng dợt thứ tự trình diễn
Khối 8: NHẢY HIỆN ĐẠI TẬP THỂ
- Số lượng: Mỗi lớp từ 4 đến 12 học sinh.
- Mỗi lớp đăng ký một 1 tiết mục, mỗi tiết mục kéo dài không quá 4 phút.
- Các lớp nộp nhạc và tên bài hát về cho ban tổ chức.
- Hạn chót đăng ký ngày 11 tháng 01 năm 2020
Những phần cần chuẩn bị:

+ Sân khấu
+ Căng dù
+ Âm thanh
Khối 9:
1. MÂM NGŨ QUẢ
- Số lượng: Mỗi lớp 2 học sinh
- Mỗi lớp dự thi 1 mâm ngũ quả. Các lớp tự chuẩn bị trái cây, và các vật
dụng cần để trang trí.
- Mỗi lớp chuẩn bị một đoạn văn để giới thiệu về giỏ hoa dự thi của lớp.
- Thời gian thi: 60 phút
Những phần cần chuẩn bị:
+ Sắp xếp bàn ghế và phân vị trí thi
2. GÁNH HÀNG RONG
- Thời gian thi: 90 phút. Bắt đầu từ 8 giờ 00 đến 9 giờ 30 phút.
- Mỗi lớp đăng ký kinh doanh món ăn bất kì, đồ ăn phải được làm sẵn, nấu
chín và chuẩn bị sẵn tại nhà. Không chế biến, không nấu nướng tại trường và
không sử dụng dao, kéo, bếp,… hay những vật dụng dễ gây nguy hiểm tại
trường.
( GVCN quản lí các vật dụng mà các em đem theo phục vụ cho buôn bán,
trang trí)
- Các lớp chỉ bán đồ ăn, không bán nước, không khuyến mãi nước dưới mọi
hình thức.
- Giá bán mỗi phần ăn không được quá 10 000 đồng / 1 phần.
- Lệ phí tham gia mỗi lớp là 250 000 đồng
- Các lớp gửi tên món ăn và lệ phí cho ban tổ chức. Hạn chót ngày 11 tháng
01 năm 2020
- Vị trí các lớp bán hàng sẽ được tiến hành bốc thăm.
- Tất các gian hàng bán đồ ăn đều phải sử dụng vé mua đồ ăn do ban tổ chức
ban hành, cuối giờ sẽ gặp ban tổ chức để đổi thành tiền.
Những phần cần chuẩn bi:
+ Dựng khung rạp
+ Sắp xếp, phân bàn ghế cho các lớp

+ Thiết kế phông nền chung cho các lớp trang trí
B. GIAN HÀNG TRÒ CHƠI ( chi đoàn )
Thời gian: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00
1. THẢY VÒNG KIM CÔ
- Học sinh thảy vòng vào vật dụng mà mình yêu thích, vòng thảy vào món
quà nào thì học sinh sẽ lấy món quà đó.
- Mỗi vé lưu hành trong hội xuân được thảy 2 lượt
Những phần cần chuẩn bị:
+ Vòng Kim Cô
+ Snack, phần thưởng
2. NÉM LON
- Học sinh dùng bóng do ban tổ chức phát, cứ ném đổ 1 chồng lon thì sẽ
được 1 phần thưởng, trong đó sẽ có 1 chồng lon mang đến phần thưởng đặc biệt.
Những phần cần chuẩn bị:
+ Lon
+ Bóng ném
+ Snack, phần thưởng
3. THIỆN XẠ PHI TIÊU
- Học sinh phóng phi tiêu vào ô nào thì sẽ được phần thưởng của ô đó.
- Mỗi vé lưu hành trong hội xuân được phóng 2 lượt
Những phần cần chuẩn bị:
+ Bảng để ném phi tiêu
+ Phi tiêu
+ Snack, phần thưởng
4. XỔ SỐ
- Trên mỗi vé sẽ có số thứ tự kèm theo, trong suốt quá trình lễ hội, ban tổ
chức sẽ tiến hành bốc thăm để chọn ra những con số may mắn
Những phần cần chuẩn bị:
+ Thùng phiếu
+ Phiếu rút thăm
C. GIAN HÀNG ĐỒ ĂN – THỨC UỐNG ( chi đoàn )

Thời gian: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00
1. ĐỒ ĂN
- Chi đoàn sẽ có 1 gian hàng bán đồ ăn, trái cây ướp lạnh phục vụ trong suốt
lễ hội
Những phần cần chuẩn bị:
+ Bàn ghế
+ Trái cây: sắn, ổi, mận, thơm
+ Đồ ăn: Mỳ ly
+ Thùng đá
+ Đá
+ Bình nước nóng
+ Ấm đun sôi nước ( nếu có )
+ Bọc ni lon đựng trái cây, xiên trái cây
2. THỨC UỐNG
- Chi đoàn sẽ có 1 gian hàng nước giải khát phục vụ trong suốt lễ hội
Những phần cần chuẩn bị:
+ Bàn ghế
+ Ly nhựa
+ Thùng đá
+ Đá
+ Nước: pepsi, 7 up, cam
V. DỰ KIẾN CÁC GIẢI THƯỞNG
A. CÁC HỘI THI
CẮM HOA TRANG
K6
PHỤC K7
GIẢI I
GIẢI II
GIẢI III
GIẢI KK
GIẢI KK
GIẢI KK
TỔNG CỘNG
B. XỔ SỐ

200 000 đ
200 000 đ
170 000 đ
170 000 đ
130 000 đ
130 000 đ
100 000đ
100 000đ
100 000đ
100 000đ
100 000đ
100 000đ
800 000đ x 5 = 4 000 000đ

MÂM
NGŨ QUẢ
K9
200 000 đ
170 000 đ
130 000 đ
100 000đ
100 000đ
100 000đ

NHẢY K

GIAN
HÀNG K9

200 000 đ
170 000 đ
130 000 đ
100 000đ
100 000đ
100 000đ

200 000 đ
170 000 đ
130 000 đ
100 000đ
100 000đ
100 000đ

GIẢI I
GIẢI II
GIẢI III
GIẢI KK

TIỀN
200 000đ
150 000đ
100 000đ
50 000đ

SỐ LƯỢNG
1
2
2
8

THÀNH TIỀN
200 000đ
300 000đ
200 000đ
400 000đ

TỔNG CỘNG
1 100 000đ

VI. DỰ KIẾN KINH PHÍ
- Vé vào cổng: 35 000đ / vé ( Mỗi lớp có số vé theo quy định, Ban tổ chức
không bán vé vào ngày diễn ra hội xuân )
- Vé bán ra: 1200 vé
- Vé lưu hành trong suốt quá trình hội xuân là 5000đ / 1 vé
+ Gian hàng trò chơi, nước uống: 1 vé / 1 lượt chơi, 1 vé / 1 ly nước.
+ Đồ ăn: 2 vé / 1 phần ăn.
VII. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN
* 25/11/2019: Họp BCH Chi đoàn, thống nhất kế hoạch
* 09/12/2019: Phát hành vé
* 06/01/2020: Kiểm tra tiến độ thực hiện
* 13/01/2020: Hoàn tất khâu chuẩn bị
* 16/01/2020: Đã sắp xếp sẵn toàn bộ vật dụng cần cho lễ hội
* 17/01/2020: Diễn ra Hội Xuân lúc 8 giờ 00
* 18/01/2020: Họp rút kinh nghiệm
Ngô Quyền, ngày 26 tháng 11 năm 2019
Trưởng ban tổ chức

Người lập kế hoạch

Trần Mỹ Duyên

Dương Hồ Kim Trâm

Duyệt của BGH

Nguyễn Đình Hùng

