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HO CH
TỔ CHỨC HO T ĐỘNG THÁNG NHỚ ƠN THẦY CÔ
CHÀO MỪNG Ỷ NIỆM 37 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
(20/11/1982-20/11/2019)
Chủ đề: “Nét đẹp phấn trắng”
- Chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019 nh m
tiếp tục đẩy mạnh các loại hình văn hóa thể dục thể thao tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân
viên Ngành Giáo dục rèn luyện tham gia hoạt động vui chơi lành mạnh bổ ích sau thời gian
giảng dạy công tác.
- Mở rộng và thắt chặt mối liên hệ thân thiết giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch Phú
Thọ - Công viên Văn hóa Đầm Sen với các đơn vị giáo dục trong thành phố.
Được sự đồng ý của Đảng ủy Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch Phú Thọ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố phối hợp với
Công viên Văn hóa Đầm Sen tổ chức các Hội thi “TRANG TRÍ TIỂU CẢNH, ĐUA THUY N
R NG, NÉT ĐẸP HỌC ĐƯỜNG, TI NG HÁT CÁN BỘ QUẢN LÝ - CÁN BỘ CÔNG
ĐOÀN VÀ NẤU ĂN” Năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau:

I. HỘI THI TRANG TRÍ TIỂU CẢNH
CHỦ Đ “MÁI TRƯỜNG XANH”
1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
- Tất cả cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh sinh viên đang công tác và học tập tại các
trường Mầm non Tiểu học THCS và các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận
huyện; các trường THPT Trung cấp Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Các trường Mầm non Tiểu học THCS và các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào
tạo quận huyện tham dự đăng ký theo tên đơn vị, trường học (không đăng ký tham dự theo đội
chung mang tên Phòng Giáo dục và nộp danh sách trực tiếp về Công đoàn ngành Giáo dục Thành
phố.
- Mỗi trường THPT Trung cấp Cao đẳng và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
đăng ký 01 (một đội/đơn vị và nộp danh sách về Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố.
Trường hợp là CB-GV-NV hợp đồng với trường phải có hợp đồng lao động từ tháng
03/2019 trở về trước và sổ BHXH hợp lệ.
Trường hợp là CB-GV-NV mới được Sở hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo tuyển dụng và
phân công nhận nhiệm sở năm học 2019- 2020 phải có bản photo giấy giới thiệu nhận nhiệm sở
kèm theo.
2. SỐ LƯỢNG DỰ THI:
Tối đa 50 đơn vị (Tính theo thứ tự ưu tiên đăng ký .

Mỗi đơn vị dự thi được nhận 100 vé mời vào cổng CVVH Đầm Sen.
3. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI:
- Tổ chức thi theo tập thể : 05 người /1 đội /1 đơn vị
- Mỗi đội dự thi thực hiện một tác phẩm gồm:
+ 01 tiểu cảnh hình ảnh 3D tái hiện một góc về ngôi trường của đơn vị b ng chất liệu tự
chọn (phù hợp với thời tiết ngoài trời, và trưng bày lâu dài), theo kích thước của BTC quy định
(3m X 2m). Cụ thể: hình ảnh một góc ngôi trường với kệ sách ghế đá những giỏ hoa cây cảnh
treo trên lan can hoặc những khu vườn tuổi thơ vườn thuốc Nam hàng cây xanh nhiều năm
tuổi... ”Mái trường xanh” giúp thầy cô học sinh có không gian sinh hoạt thư giãn thoải mái khi
mỗi ngày đến trường sau những giờ giảng dạy học tập có thêm niềm vui hơn.
+ 01 tấm thiệp có chủ đề “Tri ân các Thầy, Cô giáo” b ng chất liệu tự chọn (phù hợp
với thời tiết ngoài trời), có kích thước tương xứng cân đối với tiểu cảnh đã thực hiện.
- Lưu ý: tại vị trí trưng bày tác phẩm của đơn vị mình, các đơn vị có thể kết hợp trưng
bày, giới thiệu, bán hoặc trao đổi các sản phẩm thủ công (hand made) do chính các Thầy Cô
giáo hoặc các em học sinh, sinh viên của đơn vị mình thực hiện để gây quỹ cho đơn vị.
- BTC sẽ bố trí cho mỗi đơn vị một vị trí.
- Địa điểm: dự kiến khu vực hai bên đường từ cổng Lạc Long Quân vào Ốc đảo.
- Thời gian nhận mặt b ng: 8h00, thứ sáu ngày 01/11/2019
- Khai mạc Hội thi: 8h00, thứ bảy ngày 02/11/2019
- Thời gian trưng bày đến hết ngày 24/11/2019
- Sau khi chấm thi xong các sản phẩm dự thi sẽ được trưng bày để tạo phông nền chụp ảnh
lưu lại những tấm hình ấn tượng cho tất cả Thầy cô giáo và học sinh cũng như các vị khách tham
quan. Đơn vị cần phân công người bảo quản và tu bổ cũng như bảo vệ tác phẩm dự thi của đơn vị
mình (nhất là vào các ngày thứ bảy chủ nhật vì lượng khách tham quan CVVH Đầm Sen đông sẽ
gây ảnh hưởng đến các tác phẩm .
Lưu ý: Sau khi thực hiện xong tác phẩm của đơn vị đề nghị vận động các Thầy Cô giáo
cùng các em học sinh sinh viên nhà trường chụp ảnh với tác phẩm của đơn vị mình và gởi về
email: anhdepngoitruongmenyeu@gmail.com trước ngày 15/11/2019 để tham gia Cuộc thi
ảnh đẹp.
4. THỜI GIAN VÀ ĐI ĐIỂM ĐĂNG Ý:
- Mỗi đơn vị đăng ký dự thi theo mẫu.
- Đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 11g00, thứ sáu ngày 25/10/2019 tại Văn phòng Công
đoàn ngành Giáo dục Thành phố số - 8 Lê Thánh Tôn Quận 1 ĐT 38.299.667.
- Bốc thăm vị trí phổ biến thể lệ thi vào lúc: 8h00, ngày thứ tư 30/10/2019 tại sân khấu
Ngôi sao - CVVH Đầm Sen (Thay thư mời).
* CVVH Đầm Sen: liên hệ A. Thiên Ân - ĐT 0865.797.706
* CĐGD Thành phố: liên hệ Đ/c Nguyễn Mỹ Phi Phụng - ĐT 0913. 898.121
5. THỜI GIAN CHẤM THI – ĐỊA ĐIỂM THI:
- Ban Giám khảo gồm các nghệ nhân sẽ chấm điểm từ 14h00, chủ nhật ngày 10/11/2019.
- Địa điểm: Công viên Văn hóa Đầm Sen.
- Công bố kết quả và phát giải: 10h00, chủ nhật ngày 17/11/2019 tại sân khấu Ngôi sao.
6. BAN GIÁM
trách.

HẢO: Ban Giám

hảo: Ban tổ chức mời các các nghệ nhân trang trí phụ

II. HỘI THI “ĐUA THUY N R NG”
1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
- Tất cả cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh sinh viên đang công tác và học tập tại các
trường Mầm non Tiểu học THCS và các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận
huyện; các trường THPT Trung cấp Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Các trường Mầm non Tiểu học THCS và các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào
tạo quận huyện tham dự đăng ký theo tên đơn vị, trường học (không đăng ký tham dự theo đội
chung mang tên Phòng Giáo dục và nộp danh sách trực tiếp về Công đoàn ngành Giáo dục Thành
phố.
- Mỗi trường THPT Trung cấp Cao đẳng và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
đăng ký 01 (một đội/đơn vị và nộp danh sách về Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố.
- Danh sách đội dự thi thực hiện theo đúng mẫu của Ban Tổ chức (đính kèm và danh sách
này không được thay đổi cho đến khi kết thúc giải.
- Khi dự thi các thí sinh mang theo 2 loại giấy tờ tùy thân: giấy CMND và thẻ công chức,
viên chức hoặc thẻ đoàn viên công đoàn. (Nếu mới kết nạp chưa kịp làm thẻ đoàn viên thì phải có
quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn .
Trường hợp là CB-GV-NV hợp đồng với trường phải có hợp đồng lao động từ tháng
03/2019 trở về trước và sổ BHXH hợp lệ.
Trường hợp là CB-GV-NV mới được hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo tuyển dụng và phân
công nhận nhiệm sở năm học 2019- 2020 phải có bản photo giấy giới thiệu nhận nhiệm sở kèm
theo.
- Giải được phân làm 2 Khu vực:
* hu vực 1: các đơn vị thuộc Khối Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện
* hu vực 2: các đơn vị thuộc Khối CĐCS trực thuộc CĐGDTP
(điều kiện mỗi khu vực phải có từ 40 đội tham gia trở lên)
2. THỂ THỨC THI ĐẤU:
- Mỗi đội thi đấu 11 người gồm: 01 lãnh đội 10 vận động viên ( VĐV nam, 4 VĐV nữ .
- Đội hình thi đấu chính thức: Mỗi thuyền gồm 7 VĐV trong đó 4 VĐV chèo là Nam 2
VĐV chèo là Nữ và 1 VĐV lái là Nam hoặc Nữ - có dầm bơi và 1 dầm lái (tất cả dầm b ng gỗ không có dầm dự bị .
- Thi đấu loại trực tiếp. Tùy theo số lượng đội đăng ký sẽ chia bảng tổ chức thi đấu thành
nhiều đợt để chọn 08 đội vào vòng thi xếp hạng (Bán kết và Chung kết .
 Vòng loại:
thi 03 lần
Cự ly dài 200m (loại trực tiếp theo Điều lệ của BTC
 Vòng bán kết:
thi 01 lần
 Vòng chung kết: thi 01 lần
- Mỗi đơn vị dự thi được nhận:
+ Vòng loại 1: 100 vé mời vào cổng CVVH Đầm Sen;
+ Vòng loại 2 3: 100 vé mời vào cổng CVVH Đầm Sen;
+ Vòng Bán kết và Chung kết: 100 vé mời vào cổng CVVH Đầm Sen;
3. TRANG PHỤC THI ĐẤU:
- Các đội thi đấu tự trang bị trang phục thể thao cho đội mình.
- Đăng ký màu áo thi đấu cho Ban Tổ Chức.

- Riêng áo phao và dầm bơi do CVVH Đầm Sen cung cấp.
4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG Ý:
- Mỗi đơn vị đăng ký dự thi thực hiện danh sách theo đúng mẫu của Ban Tổ chức (đính
kèm .
- Đăng ký tham gia theo đơn vị, từ ngày thông báo đến 11g00, thứ sáu ngày 25/10/2019
tại Văn phòng Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố số
- 8 Lê Thánh Tôn Q.1, ĐT
38.299.667.
- Đăng ký lịch tập nhận giấy vào cổng: từ ngày thông báo đến hết khi hết thời gian dành
cho tập luyện tại Văn phòng Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố số
- 8 Lê Thánh Tôn
Q.1, ĐT 38.299.667.
* Lưu ý về việc tập đua thuyền:
+ Thời gian tập: Sáng từ 8h00 đến 11h30 Chiều từ 13h00 đến 17h30 các ngày 15, 16, 17,
18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30/10/2019. ( hông tập ngày Thứ bảy và Chủ Nhật)
+ Mỗi đội được tập 03 lần mỗi lần 01 giờ đồng hồ (yêu cầu thực hiện đúng giờ tập đã đăng
ký có mặt trước giờ đăng ký tập và trả thuyền đúng giờ không làm ảnh hưởng đến giờ tập của các
đơn vị bạn .
* CVVH Đầm Sen: liên hệ C. Thùy Trâm -01215828740
* CĐGD Thành phố: liên hệ Đ/c Nguyễn Minh Quốc Bảo - ĐT 0903.808.419
- Bốc thăm phổ biến thể lệ thi vào 10h00 ngày thứ tư 30/10/2019 tại sân khấu Ngôi sao CVVH Đầm Sen (Cầm theo ế hoạch này để thay thư mời vào bốc thăm).
5. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM THI:
- Lễ khai mạc và thi đấu vòng loại: tất cả các đội có mặt lúc 6h30, chủ nhật ngày
03/11/2019 tại Bến thuyền 2 - CVVH Đầm Sen (các đội thuộc Khối Phòng Giáo dục và Đào tạo
quận huyện cử lãnh đội tham dự lễ khai mạc .
- Thi đấu Vòng loại 1: ngày 03/11/2019 (Chủ Nhật
+ Buổi sáng: các đội thuộc Khối CĐCS trực thuộc CĐGDTP
+ Buổi chiều: các đội thuộc Khối Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện
- Thi đấu Vòng loại 2, 3: ngày 10/11/2019 (Chủ Nhật
+ Buổi sáng: các đội thuộc Khối CĐCS trực thuộc CĐGDTP
+ Buổi chiều: các đội thuộc Khối Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện
- Thi đấu Bán kết Chung kết: ngày 17/11/2019 (Chủ nhật
- Công bố kết quả và phát giải: 10h00, chủ nhật ngày 17/11/2019 tại sân khấu Ngôi sao.

III. HỘI THI “NÉT ĐẸP HỌC ĐƯỜNG”
1. MỤC ĐÍCH:
Nh m tôn vinh vẻ đẹp của Thầy Cô giáo của các em học sinh, sinh viên của tình thầy trò
trong nhà trường. Qua đó đề cao vị thế của Nhà giáo của Nghề Dạy học trong xã hội; giáo dục
truyền thống “Tôn sư trọng đạo” cho các em học sinh, sinh viên và tôn vinh vẻ đẹp tình thầy trò
trong nhà trường nói riêng và trong xã hội nói chung.
2. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
- Tất cả cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh sinh viên đang công tác và học tập tại các
trường Mầm non Tiểu học THCS và các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận
huyện; các trường THPT Trung cấp Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Các trường Mầm non Tiểu học THCS và các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào
tạo quận huyện tham dự đăng ký theo tên đơn vị, trường học (không đăng ký tham dự theo đội
chung mang tên Phòng Giáo dục và nộp danh sách trực tiếp về Công đoàn ngành Giáo dục Thành
phố.
- Mỗi trường THPT Trung cấp Cao đẳng và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
đăng ký 01 (một đội/đơn vị và nộp danh sách về Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố.
- Mỗi đơn vị đăng ký dự thi thực hiện danh sách theo đúng mẫu của Ban Tổ chức (đính
kèm .
- Khi dự thi các thí sinh mang theo 2 loại giấy tờ tùy thân: giấy CMND và thẻ công chức
hoặc thẻ đoàn viên công đoàn. (Nếu mới kết nạp chưa kịp làm thẻ đoàn viên thì phải có quyết
định kết nạp đoàn viên công đoàn . Riêng các em học sinh sinh viên phải có thẻ học sinh sinh
viên.
Trường hợp là CB-GV-NV hợp đồng với trường phải có hợp đồng lao động từ tháng
03/2019 trở về trước và sổ BHXH hợp lệ.
Trường hợp là CB-GV-NV mới được hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo tuyển dụng và phân
công nhận nhiệm sở năm học 2019-2020 phải có bản photo giấy giới thiệu nhận nhiệm sở kèm
theo.
2. NỘI DUNG - HÌNH THỨC THI :
- Giới thiệu trang phục (đồng phục của cán bộ giáo viên nhân viên và các em học sinh,
sinh viên khi đến trường giảng dạy công tác và học tập. Khuyến khích giới thiệu những trang
phục (đồng phục mới thiết kế chuẩn bị cho năm học 2020 – 2021 cũng như trang phục của đơn vị
qua các thời kỳ.
- Trình diễn giới thiệu trang phục (đồng phục của cán bộ giáo viên nhân viên và các em
học sinh, sinh viên nhà trường khi đến trường giảng dạy công tác và học tập kết hợp biểu diễn
một (01) tiết mục văn nghệ (ca, múa, …) và trên nền nhạc minh họa tự chọn có kèm phần thuyết
minh từ 10 phút đến 15 phút.
Mỗi đội có ít nhất 20 thành viên kể cả giáo viên và học sinh (không giới hạn số lượng
thành viên tham gia).
- Mỗi đơn vị dự thi được nhận 150 vé mời vào cổng CVVH Đầm Sen.
3. THỜI GIAN VÀ ĐI ĐIỂM ĐĂNG Ý :
- Mỗi đơn vị đăng ký dự thi thực hiện danh sách theo đúng mẫu của Ban Tổ chức (đính
kèm .
- Đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 11g00, thứ sáu ngày 25/10/2019 tại Văn phòng Công
đoàn ngành Giáo dục Thành phố số - 8 Lê Thánh Tôn Quận 1 ĐT 38.299.667
- Bốc thăm thứ tự dự thi vào lúc: 09h00, thứ tư ngày 30/10/2019 tại sân khấu Ngôi Sao CVVH Đầm Sen (cầm theo ế hoạch này để thay thư mời vào bốc thăm).
* CVVH Đầm Sen: liên hệ C. Bảo Ngân - ĐT 0966132639
* CĐGD TP. HCM: liên hệ Đ/c Lưu Thiên Đức - ĐT 0903.308.308
4. THỜI GIAN THI – ĐỊA ĐIỂM THI:
- Lễ khai mạc Hội thi “Thời trang học đường” lúc: 8h30, chủ nhật ngày 03/11/2019 tại
Sân khấu Ngôi Sao (Ốc đảo - CVVH Đầm Sen .
- Thời gian thi: các ngày thứ bảy, chủ nhật 03, 09, 10, 16/ 11/ 2019.
- Công bố kết quả và phát giải: 10h00, chủ nhật ngày 17/11/2019 tại sân khấu Ngôi Sao.

- Lưu ý: Sân khấu Ngôi Sao đã được trang bị màn hình led (phông chính giữa sân khấu
và phông 02 cánh gà sân khấu). Rất mong các đơn vị dự thi nghiên cứu để sử dụng hết công
năng của màn hình led sân khấu bổ trợ cho phần dự thi của đơn vị mình!
5. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
Giải được phân làm 2 Khu vực:
* hu vực 1: các đơn vị thuộc Khối Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện
* hu vực 2: các đơn vị thuộc Khối CĐCS trực thuộc CĐGDTP.

IV. HỘI THI
“TI NG HÁT CÁN BỘ QUẢN LÝ – CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN”
1- ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐI U IỆN THAM DỰ:
1.1- Bảng A: Cán bộ quản lý:
Thủ trưởng Phó Thủ trưởng Cán bộ - Chuyên viên các Phòng – Ban Sở GD&ĐT Cán bộ
- Chuyên viên Phòng GD&ĐT Quận Huyện;
Thủ trưởng Phó Thủ trưởng (Ban Lãnh đạo Thư ký Hội đồng sư phạm Trợ lý Thanh
niên Tổ trưởng chuyên môn (Khối trưởng chuyên môn các trường MN TH THCS THPT
Trung cấp Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc;
1.2- Bảng B: Cán bộ Công đoàn:
Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy viên Ban Thường vụ Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở
các trường MN TH THCS và các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT Quận Huyện;
Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy viên Ban Thường vụ Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ
sở các trường THPT Trung cấp Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
Chủ nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tổ trưởng Công đoàn Tổ phó Công
đoàn Công đoàn cơ sở các trường MN TH THCS và các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT Quận
Huyện;
Chủ nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tổ trưởng Công đoàn Tổ phó Công
đoàn Công đoàn cơ sở các trường THPT Trung cấp Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Sở
GD&ĐT;
1.3- Lưu ý:
- Thí sinh cần có trang phục đẹp lịch sự phù hợp với nội dung bài hát đăng ký dự thi.
- Thí sinh tự chuẩn bị nhạc nền cho bài hát của mình theo các hình thức phù hợp: USB đĩa
mềm … và liên hệ với bộ phận kỹ thuật trước giờ thi 30 phút.
- Sân khấu Ngôi Sao đã được trang bị màn hình led (phông chính giữa sân khấu và
phông 02 cánh gà sân khấu). Rất mong các thí sinh dự thi cùng đơn vị nghiên cứu để sử dụng
hết công năng của màn hình led sân khấu bổ trợ cho phần dự thi của thí sinh đơn vị mình!
2- THỂ LO I:
Các đơn vị đăng ký dự thi theo 2 thể loại: đơn ca và nhóm ca (song/ tam ca . Ban Tổ chức
khuyến khích các tiết mục dự thi có đầu tư múa minh họa. (lưu ý: các tiết mục song/ tam ca
phải có hát bè).
3- NỘI DUNG DỰ THI:

- Bao gồm những bài hát theo chủ đề về Đảng Bác Hồ kính yêu ca ngợi quê hương đất
nước và hát về ngành Giáo dục. Khuyến khích các bài hát có chủ đề ca ngợi về hình tượng người
giáo viên về ngành giáo dục thành phố trên bước đường hội nhập và phát triển.
- Bài hát đăng ký dự thi là một trong các bài hát thuộc danh mục đã được Bộ Văn hoá
Thông tin cấp phép lưu hành. Không sử dụng bài hát tiếng nước ngoài hay bài hát nhạc nước
ngoài lời Việt.
4- HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:
4.1 Hình thức: Hội thi được tổ chức 1 vòng duy nhất.
4.2 Thời gian: từ ngày 03/11/2019 đến ngày 16/11/2019
(thi vào các buổi sáng + chiều của các ngày 03, 09, 10 và 16/11/2019)
4.3 Địa điểm: Sân khấu Ngôi sao - Ốc đảo Công viên Văn hóa Đầm Sen
Số 03 đường Hòa Bình Phường 3 Quận 11
4.4 Tiến độ triển khai :
- Đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 11g00, thứ sáu ngày 25/10/2019 tại Văn phòng Công
đoàn ngành Giáo dục Thành phố số - 8 Lê Thánh Tôn Quận 1 ĐT 38.299.667
- Ngày 30/10/2019: Bốc thăm xếp lịch thi vào lúc 08h00 tại : Sân khấu Ngôi sao - Ốc đảo
Công viên Văn hóa Đầm Sen Số 03 đường Hòa Bình Phường 3 Quận 11 (thay thư mời).
* CVVH Đầm Sen: liên hệ C. Bảo Ngân - ĐT 0966132639
* CĐGD TP. HCM: liên hệ Đ/c Lưu Thiên Đức - ĐT 0903.308.308
- Lễ khai mạc lúc: 8h30, chủ nhật ngày 03/11/2019 tại Sân khấu Ngôi Sao (Ốc đảo CVVH Đầm Sen .
- Thời gian thi: các ngày thứ bảy, chủ nhật 03, 09, 10, 16/ 11/ 2019.
- Công bố kết quả và phát giải: 10h00, chủ nhật ngày 17/11/2019 tại sân khấu Ngôi Sao.

V. HỘI THI NẤU ĂN “NHÀ GIÁO VỚI ẨM THỰC 3 MI N”
Với Chương trình:
“MAGGI đồng hành cùng Nhà giáo Việt Nam - Dạy giỏi, nấu ngon”
Do Công ty TNHH Nestle Việt Nam tài trợ
1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
- Tất cả cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh sinh viên đang công tác và học tập tại các
trường Mầm non Tiểu học THCS và các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận
huyện; các trường THPT Trung cấp Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Các trường Mầm non Tiểu học THCS và các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào
tạo quận huyện tham dự đăng ký theo tên đơn vị, trường học (không đăng ký tham dự theo đội
chung mang tên Phòng Giáo dục và nộp danh sách trực tiếp về Công đoàn ngành Giáo dục Thành
phố.
- Mỗi trường THPT Trung cấp Cao đẳng và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
đăng ký 01 (một đội/đơn vị và nộp danh sách về Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố.
2. SỐ LƯỢNG DỰ THI:
Tối đa 100 đơn vị (Tính theo thứ tự ưu tiên đăng ký .
- Lưu ý: Mỗi đơn vị dự thi được nhận:

+) 100 vé mời vào cổng CVVH Đầm Sen (nhận trong buổi bốc thăm).
+) Sản phẩm gia vị như: hạt nêm, dầu hào, nước mắm, nước tương, … để các đơn vị dự
thi chế biến các món ăn (nhận trong buổi bốc thăm).
+) Tạp dề và nón cho các thành viên đội dự thi (nhận trong buổi bốc thăm).
+) Sản phẩm quà tặng cho các thành viên đội dự thi (nhận trong buổi thi).
+) Riêng các đội đạt giải trong hội thi còn được nhận thêm sản phẩm quà tặng trong lúc
nhận giải.
3. HÌNH THỨC THI:
- Tổ chức thi theo tập thể : 05 người (gồm 02 nam – 03 nữ) /1 đội /1 đơn vị
- Mỗi đội dự thi thực hiện trang trí gian hàng theo không gian mở với phong cách chợ quê,
chợ phiên, … đẹp sáng tạo thu hút được sự chú ý của khách hàng và hài hòa với thức ăn trưng
bày.
- Lưu ý:
+) Ban Giám khảo sẽ có thêm điểm thưởng cho những gian hàng thực hiện tốt công tác
vệ sinh môi trường và thực hiện tốt việc giảm thiểu rác thải nhựa theo chỉ đạo của Ủy ban
nhân dân TP. Hồ Chí Minh.
+) Tại vị trí gian hàng của đơn vị mình, các đơn vị có thể kết hợp trưng bày, giới thiệu,
bán hoặc trao đổi các sản phẩm thủ công (hand made) do chính các Thầy Cô giáo hoặc các em
học sinh, sinh viên của đơn vị mình thực hiện để gây quỹ cho đơn vị.
4. NỘI DUNG THI:
- Chủ đề: “Nhà Giáo với m thực 3 miền”
- Mỗi đội dự thi được tự chọn và chuẩn bị trước 02 món ăn (01 món ngọt và 01 món mặn
với số lượng ít nhất 100 phần/món.
- Các hình thức chế biến: nấu hấp nướng chiên … Tuyệt đối không bán nước giải khát
như: nước ngọt, nước sâm, nước mát, …
- Nguyên liệu chế biến: từ các loại động thực vật rau củ quả trong nước.
- Tổ chức bán hàng giao lưu giữa các đơn vị giá bán phù hợp với thực tế (đơn vị tự định
giá bán phù hợp thực tế số tiền thu được qua bán hàng giao lưu sẽ được dùng để gây quỹ
Chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp Ngành dành cho con cán bộ, giáo viên và
nhân viên.
* Lưu ý: Đơn vị dự thi tự chuẩn bị các vật dụng trang trí gian hàng nơi trưng bày bàn tô
chén dĩa muỗng đũa bếp gas… (lưu ý: sử dụng bếp gas mini và bình gas mini mới dùng lần
đầu riêng khăn trải bàn nón tạp dề (sẽ sử dụng của đơn vị tài trợ nếu có Ban Giám khảo sẽ
chấm điểm vệ sinh gian hàng khi thi.
5. THỜI GIAN VÀ ĐI ĐIỂM ĐĂNG Ý :
- Mỗi đơn vị đăng ký dự thi theo mẫu.
- Đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 11g00, thứ sáu ngày 25/10/2019 tại Văn phòng Công
đoàn Giáo dục Thành phố số - 8 Lê Thánh Tôn Quận 1 ĐT 3.8.299.667.
- Bốc thăm phổ biến thể lệ thi vào: 09h00 ngày 30/10/2019 (thứ tư tại Nhà hàng Hương
Trang - CVVH Đầm Sen (Mang theo ế hoạch này thay thư mời vào bốc thăm).
* CVVH Đầm Sen: liên hệ chị Ngân - ĐT 0966 13 26 39
* CĐGD TP. HCM: liên hệ Đ/c Huỳnh Minh Xuân - ĐT 0989.518.083
6. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM THI:

- Lịch thi: 07h30 chủ nhật ngày 17/11/2019 (Lưu ý: 8h00, thứ bảy ngày 16/11/2019 thí
sinh có mặt để nhận khu vực và tiến hành trang trí gian hàng
- Địa điểm: từ đầu khu vực Nam Tú Thượng Uyển đến khu vực Đối diện Vườn Xương
Rồng - Công viên Văn hóa Đầm Sen.
- Công bố kết quả và phát giải : 10h00, chủ nhật ngày 17/11/2019 tại sân khấu Ngôi sao.
7. BAN GIÁM HẢO:
Công Đoàn ngành Giáo dục TP phụ trách mời 6 BGK.
Về phía Đầm Sen: đại diện Anh Hà Thuận An – Phó Giám Đốc CVVH Đầm Sen

V. THÀNH PHẦN BAN CHỈ Đ O
1
2

Ông Lê Hồng Sơn - Thành ủy viên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
Ông Nguyễn Quốc Anh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ

VI. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

B. Nguyễn Thị Gái Chủ tịch CĐGDTP
Ô. Dư Hữu Danh Phó TGĐ Cty – Giám đốc CVVH Đầm Sen
Ô. Đỗ Quốc Sử Phó Giám đốc CVVH Đầm Sen
Ô. Hà Thuận An Phó Giám đốc CVVH Đầm Sen
Ô. Nguyễn Mỹ Phi Phụng Phó Chủ tịch CĐGDTP
Ô. Nguyễn Minh Quốc Bảo Phó Chủ tịch CĐGDTP
Ô. Lưu Thiên Đức Ủy viên Ban Thường vụ CĐGDTP
Ô. Phan Trần Đăng Đại Ủy viên Ban Thường vụ CĐGDTP
B. Nguyễn Thị Thu Ngân, Cán bộ chuyên trách CĐGDTP
B. Huỳnh Minh Xuân, Cán bộ chuyên trách CĐGDTP
B. Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP
Ô. Nguyễn Văn Gia Thụy, Phó Trưởng Phòng CTTT Sở GD&ĐT
Ô. Phạm Xuân Ngọc Trưởng PKD Cty – Trưởng PKD CVVH Đầm Sen
B. Phạm Thái Huỳnh Mai Cán bộ P. Kinh doanh CVVH Đầm Sen
Ô. Trương Chí Hùng Tổ trưởng Đội thuyền CVVH Đầm Sen
Ô. Lê Quang Thanh Phong, Phó Tr. Phòng Kỹ thuật CVVH Đầm Sen
B. Huỳnh Ngọc Cách, Trưởng phòng Kế toán CVVH Đầm Sen
B. Trương Lê Diệu Ái Trưởng Bộ phận Ẩm thực CVVH Đầm Sen
B. Đặng Thị Thu Thảo Tổ Trưởng P.Kinh doanh CVVH Đầm Sen
B. Nguyễn Trương Bảo Ngân – NV P.Kinh doanh CVVH Đầm Sen
B. Nguyễn Ngọc Thùy Trâm – NV P. Kinh doanh CVVH Đầm Sen

Trưởng ban
Đồng Trưởng ban
Phó Ban
Phó Ban
Phó Ban
Phó Ban
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
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Ủy viên
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VII. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
- Chỉ khiếu nại về mặt nhân sự trước khi bắt đầu mỗi buổi thi.
- Chỉ có Trưởng đoàn của mỗi đơn vị dự thi mới có quyền khiếu nại với Ban Tổ chức.
- Đơn vị bị khiếu nại phải xuất trình ngay và đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định.
- Đơn vị vi phạm về nhân sự sẽ bị loại hủy bỏ toàn bộ kết quả và thông báo về đơn vị.
- Tác phong tham dự hội thi nghiêm túc không vi phạm những quy định của Ban Tổ chức
và của Công viên Văn hóa Đầm Sen (Ban tổ chức sẽ có thống nhất về việc hướng dẫn ra vào cổng
cho các đội cá nhân khi dự bốc thăm và thông qua thể lệ hội thi .

- Các đội và cá nhân tham dự sau khi bốc thăm phải đảm bảo thời gian hội thi và theo đúng
danh sách đã đăng ký. Nếu các đội và cá nhân đến trễ 15 phút so với quy định hoặc sau 3 lần gọi
tên từ Ban Tổ chức vẫn chưa đủ Đội hình thi đấu xem như bị loại.
- Chỉ có Ban tổ chức mới có quyền thay đổi bổ sung quy định và nội dung của hội thi.
Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.
Rất mong các đơn vị động viên đoàn viên tích cực tham gia giúp Hội thi “TRANG TRÍ
TIỂU CẢNH, ĐUA THUY N R NG, NÉT ĐẸP HỌC ĐƯỜNG, TI NG HÁT CÁN BỘ
QUẢN LÝ - CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VÀ NẤU ĂN” chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà
Giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019 thành công tốt đẹp.
Nơi nhận:
- Thường trực LĐLĐ.TP “để b/c”;
- Đảng Ủy BGĐ Sở GD&ĐT “để b/c”;
- CĐCS “để t/h”;
- PGD&ĐT Q-H “để t/h”;
- Lưu VT-VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(đã ký tên, đóng dấu)
NGUYỄN THỊ GÁI

