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KẾ HOẠCH
Tổ chức hội thi văn nghệ cấp trường
Năm học 2010– 2021
(Chào mừng ngày truyền thống nhà trường 7/11 và ngày Nhà giáo VN 20/11)
Căn cứ Kế hoạch năm học 2020-2021 của Trường THCS Phạm Ngọc Thạch;
Căn cứ vào kế hoạch của tổ Văn Thể Mỹ năm học 2020 – 2021.
Nhóm Âm nhạc phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Hoạt động GD.NGLL, Đoàn thanh
niên, Liên đội xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi văn nghệ chào mừng ngày truyền
thống nhà trường, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm học 2020 – 2021 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Chào mừng ngày truyền thống nhà trường, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Giáo dục tình yêu quê hương – đất nước, con người Việt Nam thông qua các ca
khúc ca ngợi lịch sử truyền thống dân tộc, tình cảm thầy cô, bạn bè, mái trường…
- Tạo sân chơi giao lưu văn hóa văn nghệ, sáng tạo nghệ thuật cho học sinh.
II. Đối tượng và điều kiện tham gia:
- Học sinh các khối lớp 6, 7, 8, 9 đang theo học tại trường.
III. Thời gian – Địa điểm:
1. Vòng loại:
- Thời gian: Từ ngày 26/10 – 30/10/2020.
- Khối 6, 7, 8, 9: Thi trong giờ Âm nhạc;
2. Vòng bán kết:
- Địa điểm: Hội trường.
- Thời gian: Thứ bảy ngày 31/10/2020.
+ Khối 6, 7: Từ 7g00 – 8g30.
+ Khối 8, 9 và 7/1: Từ 9g00 – 10g30.
3. Chung kết xếp hạng:
- Thời gian: 20/11/2020.
- Địa điểm: Sân trường THCS Phạm Ngọc Thạch.
IV. Nội dung – Thể lệ – Thể loại - Tiêu chí chấm điểm:
1. Nội dung
- Ca khúc ca ngợi truyền thống cách mạng của Đảng, nhân dân ta, ca khúc ca ngợi
về Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng nhỏ tuổi.

- Ca khúc viết về mái trường, thầy cô, bạn bè, ông bà cha mẹ, tình yêu quê hương
đất nước…
2. Thể lệ:
- Mỗi lớp tham gia tối đa 3 tiết mục (không trùng thể loại), khuyến khích các tiết
mục tập thể và đội nhóm.
- Các tiết mục dự thi tự chuẩn bị nhạc đệm.
3. Thể loại:
- Đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, hợp ca, múa dân tộc, múa hiện đại…
- Khuyến khích các tiết mục mang tính dân tộc.
4. Tiêu chí chấm điểm:
- Các tiết mục dự thi đúng với chủ đề, có tính sáng tạo trong dàn dựng đội hình,
minh họa… đạt hiệu quả nghệ thuật cao.
- Trang phục phù hợp với tiết mục biểu diễn.
V. Cơ cấu giải thưởng:
- Giải A, giải B, giải C và giải khuyến khích cho mỗi thể loại.
VI. Tổ chức thực hiện:
1. Thành lập Ban Tổ chức:
- Trưởng ban: Thầy Nguyễn Văn Lâm, Phó HT nhà trường.
- Phó ban: Cô Nguyễn Thị Hải Yến, Tổ trưởng tổ VTM.
- Thành viên:
+ Thầy Hoàng Cao Thoại.
+ Thầy Nguyễn Ngọc Nhân - Bí thư chi đoàn.
+ GVCN các lớp 6, 7, 8, 9.
2. Ban giám khảo:
- Thầy Nguyễn Văn Lâm, Phó HT nhà trường.
- Thầy Hoàng Cao Thoại, GV Âm nhạc.
- Cô Nguyễn Thị Hải Yến, GV Âm nhạc – Tổ trưởng VTM.
3. Phân công thực hiện:
- Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí: Cô Nguyễn Thị Hải Yến.
- Âm thanh và sân khấu: Thầy Mai Thành Công, Thầy Nguyễn Ngọc Nhân, Thầy
Đoàn Tấn Tài (âm thanh và nhạc beat cho học sinh thi).
- Chụp hình: Thầy Nguyễn Hoàng Hải.
- Điều động học sinh các tiết mục: Chi đoàn, GVCN các lớp.
VII. Tiến độ thực hiện:
- Ngày 30/9/2020: Xây dựng kế hoạch.
- Ngày 01/10/2020: Trình duyệt kế hoạch.

- Ngày 05/10/2020: Triển khai kế hoạch đến toàn thể học sinh.
- Ngày 31/10/2020: Tổ chức thi vòng chung kết
- Ngày 01/11/2020 đến 19/11/2020: Chỉnh sửa và tổng dợt các tiết mục dự thi
chung kết.
- Ngày 20/11/2020: Tổ chức thi vòng chung kết, tổng kết và phát thưởng./.
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