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I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
- Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021).
- Thực hiện chương trình mừng Đảng – mừng Xuân Tân Sửu 2021.
- Tạo sân chơi bổ ích, giáo dục và tuyên truyền đến học sinh về những nét văn hoá đặc
sắc của ngày tết cổ truyền dân tộc; rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm, xây dựng tinh
thần tập thể, biết phối hợp, chia sẻ, xây dựng mối quan hệ tích cực, lành mạnh, đoàn kết.
2. Yêu cầu:
- Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, sâu rộng trong tất cả học sinh của trường THCS Phạm
Ngọc Thạch.
- Phát huy tính sáng tạo, tính tập thể của tất cả các khối lớp học.
II. NỘI DUNG HỘI THI
1. Hội thi “Trang trí chậu hoa mai, hoa đào ngày Tết”
- Đối tượng: Khối 8, 9 (Mỗi lớp cử 5 - 7 học sinh).
- Thời gian tổ chức hội thi: 7h00 thứ 2 ngày 25 tháng 01 năm 2021.
- Nội dung: Các lớp tự chuẩn bị 01 chậu hoa (kích cỡ: chiều rộng 60 - 80cm), 01 cành
cây khô (kích cỡ từ 1,5m đến 2m), dây kẽm, vật dụng, màu vẽ, dụng cụ trang trí và có nội
dung - chủ đề cụ thể, có bảng tên lớp.
* Lưu ý:
+ Thời gian trang trí: 90 phút.
+ Các lớp có thể chuẩn bị hoa đã cắt trước ở nhà sau đó vào trang trí vẫn được.
+ Có đại diện thuyết trình nếu có yêu cầu của Ban giám khảo.
+ Sản phẩm sau khi được chấm sẽ được trưng bày ở sân trường.
+ Khối 8 trang trí hoa đào, khối 9 trang trí hoa mai.
2. Hội thi “Mâm ngũ quả ngày Xuân”
- Đối tượng: Khối 6, 7 (Mỗi lớp cử 3 - 5 học sinh).
- Thời gian tổ chức hội thi: 7h00 thứ hai ngày 25 tháng 01 năm 2021.
- Nội dung: Các lớp tự chuẩn bị vật dụng: mẹt (kích thước: 50 – 60 cm), thúng (kích
thước: 45 – 50 cm) màu vẽ, dụng cụ trang trí để thực hiện – Mâm ngũ quả ngày xuân, có
nội dung-chủ đề cụ thể, có bảng tên lớp.
* Lưu ý:
+ Thời gian trang trí: 60 phút.
+ Có đại diện thuyết trình nếu có yêu cầu của Ban giám khảo.
+ Sản phẩm sau khi được chấm sẽ được trưng bày ở sân trường.
+ Khối 6 làm mẹt, khối 7 làm thúng.
• Tiêu chí đánh giá
- Tính sáng tạo ( tối đa 3 điểm)
- Tính thẩm mỹ ( tối đa 2 điểm)
- Vật liệu sử dụng ( tối đa 3điểm)
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- Thông điệp ( 1 điểm)
- Vệ sinh (1 điểm)
III. ĐỊA ĐIỂM VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- Địa điểm: sân trường THCS Phạm Ngọc Thạch.
- Cơ cấu giải thưởng như sau:
1. Hội thi “Trang trí chậu hoa mai, hoa đào ngày Tết”
02 Giải I : 500.000
02 Giải II: 400.000
02 Giải III: 300.000
05 Khuyến Khích: 200.000
2. Hội thi “Mâm ngũ quả ngày Xuân”
02 Giải I : 500.000
02 Giải II: 400.000
02 Giải III: 300.000
06 Khuyến Khích: 200.000
Tổng cộng 23 giải thưởng trị giá 7.000.000 đồng.
BTC sẽ trao giải thưởng cho các lớp vào ngày sơ kết HKI ở dưới sân.
IV. THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban tổ chức
- Cô Ngô Lê Ý Trang
- Hiệu trưởng – BTCB
- Trưởng ban
- Thầy Nguyễn Ngọc Nhân
- BT chi đoàn
- Phó ban
- Cô Trần Thị Minh Công
- Giáo viên
- Thành viên
- Cô NguyễnThị Thúy Loan
- Giáo viên
- Thành viên
- Cô Nguyễn Thị Huỳnh Trâm
- Giáo viên
- Thành viên
- GVCN các lớp
- Thành viên.
2. Thành lập Ban giám khảo
- Cô NguyễnThị Thúy Loan
- Giáo viên Mỹ thuật
- Cô Trần Thị Minh Công
- Giáo viên Mỹ thuật
- Cô Nguyễn Thị Huỳnh Trâm
- Giáo viên Công nghệ
- Thầy Nguyễn Ngọc Nhân
- Bí thư chi đoàn
3. Tiến trình thực hiện
- Ngày 04/01/2021: Xây dựng kế hoạch trình Ban giám hiệu.
- Ngày 11/01/2021: Thông báo đến các lớp và GVCN.
- Ngày 25/01/2021: Tổ chức Hội thi.
- Ngày 04/02/2021: Trao giải cho các lớp.
4. Kế hoạch phân công thực hiện:
STT
NỘI DUNG
THỰC HIỆN
1

Lên kế hoạch + chuẩn bị phần thưởng

T. Nhân + Chi đoàn

2

Hỗ trợ hội thi “Trang trí mai, đào”

4

Hỗ trợ hội thi “Trang trí mâm ngũ quả ngày tết”

5

Giám khảo hội thi ‘ Trang trí mai, đào”

6

Giám khảo hội thi “ Trang trí mâm ngũ quả ngày tết”.

C. Trân + C. Nga +
GVCN các lớp.
C. Như + C. Trâm +
GVCN các lớp.
C. Công + C.Loan +
Cô Trâm + T. Nhân
C. Loan + C. Trâm +
Cô Công + T. Nhân
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Trên đây là kế hoạch tổ chức các cuộc thi “MỪNG XUÂN TÂN SỬU – MỪNG ĐẢNG
QUANG VINH”của Chi đoàn trường, kính mong Ban giám hiệu, GVCN các khối lớp
tạo điều kiện và hỗ trợ để kế hoạch được diễn ra tốt đẹp.
DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
Hiệu trưởng

TM. BAN TỔ CHỨC
Bí Thư Chi Đoàn

Nguyễn Ngọc Nhân

Ngô Lê Ý Trang
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