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 UBND HUYỆN LÝ NHÂN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

    Số:             /PGDĐT-NGLL 

 
    Lý Nhân, ngày          tháng 12 năm 2019 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức liên hoan văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân” 

ngành Giáo dục huyện Lý Nhân, năm học 2019-2020 

Thực hiện Kế hoạch số 101-KH/HU ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Huyện 

ủy Lý Nhân về việc tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý; 

Thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Lý Nhân; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân xây dựng kế hoạch tổ 

chức liên hoan văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân”, cụ thể như sau: 

I. Mục đích yêu cầu 

1. Mục đích 

- Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý năm 2020;  

- Nhằm khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và 

công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên trong 

ngành Giáo dục phấn khởi, hăng hái, sáng tạo trong đổi mới hoạt động dạy và học, thi 

đua lập nhiều thành tích mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp 

nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ và nâng cao đời sống tinh thần cho 

cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, 

TH&THCS trên địa bàn huyện; tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên có dịp 

giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu bản thân; tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa 

các tập thể, cá nhân tham gia liên hoan. Kết quả liên hoan tham gia đánh giá kết quả 

thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực ngoài giờ lên lớp năm học 2019-2020 theo từng cấp học. 

 2. Yêu cầu 

Tổ chức Liên hoan văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân” phải đảm bảo chủ đề 

nội dung, tính nghệ thuật, trang trọng, thiết thực, an toàn và tiết kiệm. Các nhà 

trường chủ động kế hoạch tập luyện theo nội dung quy định để tham dự liên hoan đạt 

kết quả tốt, không làm ảnh hưởng đến nền nếp dạy- học và chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. 

II. Nội dung 

1. Đối tượng tham gia 

Là cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại các trường Mầm non, Tiểu 

học, THCS, TH&THCS trong huyện, năm học 2019-2020;  

2. Nội dung 

Các tiết mục dự liên hoan có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất 

nước, con người, tôn vinh nghề dạy học. 

3. Thể loại, số lượng tiết mục 

- Thể loại: Hát đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca hoặc múa. 
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- Số lượng: 2 tiết mục/ đoàn; thời lượng biểu diễn mỗi tiết mục khoảng từ 5-7 phút. 

4. Địa điểm tổ chức: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân 

 5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Thành lập đoàn dự thi: 

- Ngành giáo dục của các xã, thị trấn thành lập chung một Đoàn để tham gia 

Liên hoan (gồm trường Mầm non, Tiểu học, THCS hoặc TH&THCS trên cùng địa 

bàn xã, thị trấn). Trong đó: Trưởng đoàn là Hiệu trưởng trường THCS; Phó đoàn là 

Hiệu trưởng trường Mầm non, trường Tiểu học; thành viên là giáo viên, nhân viên. 

- Hiệu trưởng các nhà trường trong cùng xã, thị trấn chủ động phối hợp triển 

khai kế hoạch tập luyện đảm bảo đúng nội dung, trang trọng, thiết thực, an toàn và 

tiết kiệm. Bố trí thời gian tập luyện phù hợp để không làm ảnh hưởng đến nền nếp 

dạy- học và chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. 

 5.2. Lịch tiến hành  

* Ngày 09/01/2020 (Thứ Năm) 

- Buổi sáng:  

+ Từ 8h00: Các đoàn nộp danh sách các tiết mục tham dự (theo mẫu đính 

kèm); danh sách đoàn cán bộ, giáo viên, nhân viên tham dự thi; bốc thăm thứ tự các 

tiết mục biểu diễn và thống nhất một số nội dung của liên hoan. 

+ Thành phần: Hiệu trưởng trường THCS (trưởng đoàn). 

+ Địa điểm: Hội trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

- Buổi chiều:  

+ Từ 14h00: Họp Ban tổ chức Liên hoan. 

+ Từ 15hh30: Họp Ban giám khảo; thống nhất về chuyên môn. 

+ Thành phần: Theo Quyết định 

+ Địa điểm: Phòng họp tầng I, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

*  Ngày 12/01/2020 (Chủ Nhật): Tổ chức Liên hoan 

+ Từ 7h30 đến 8h00 (buổi Sáng): Khai mạc Liên hoan tại hội trường Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện (Mỗi đoàn gồm trưởng, phó đoàn và các đoàn dự thi vào 
buổi sáng). 

 + Từ 8h00: Các đoàn tham gia biểu diễn các tiết mục (buổi sáng từ đoàn số 01 
đến đoàn số 14; buổi chiều từ 13h00 các đoàn còn lại – theo thứ tự bốc thăm).     

 + Từ 16h00 tổng kết, trao giải (Thành phần dự: Trưởng, phó đoàn, các thành 
viên của các đoàn; tại Hội trường lớn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện). 

6. Phương thức đánh giá, xếp loại thi đua, cơ cấu giải 

- Phương thức đánh giá: Các tiết mục tham dự Liên hoan được Ban giám 

khảo đánh giá theo thang điểm 10. 

 - Cơ cấu giải: Xếp giải đoàn dự thi gồm: Giải Nhất: 01 giải; Giải Nhì: 01 

giải; Giải Ba: 02 giải; Giải Khuyến khích: 03 giải. 

- Sử dụng kết quả đánh giá: Căn cứ vào tổng điểm đạt được của các tiết mục 

tham dự Liên hoan để trao giải và đánh giá, xếp thứ tự các đoàn. Thứ tự đoàn là thứ 

tự các nhà trường (Theo từng cấp học). 
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7. Kinh phí 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chi kinh phí tổ chức Liên hoan và khen thưởng. 

- Các trường lo kinh phí cho Đoàn tập luyện và tham gia Liên hoan theo văn 

bản hướng dẫn hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

8. Một số nội dung khác 

- Các đoàn dàn dựng ít nhất 01 tiết mục có sự tham gia biểu diễn của cán bộ, 

giáo viên, nhân viên của cả 3 cấp học trong cùng xã, thị trấn. Khuyến khích dàn dựng 

tiết mục có tính nghệ thuật cao. Các tiết mục nên hạn chế sự tham gia của học sinh 

làm phụ diễn. 

- Các tiết mục được thể hiện bằng Tiếng Việt theo đúng nội dung quy định. 

Các đoàn chủ động bố trí phần nhạc đệm đàn trực tiếp hoặc sử dụng nhạc beat nhưng 

không hát nhép, hát đè bài hát ghi sẵn phần lời, người ngoài sân khấu không được hát 

thay diễn viên đang biểu diễn (Trừ phần hát bè, hát phụ hoạ). 

- Khuyến khích các đơn vị xây dựng tiết mục mang âm hưởng dân gian, phù 

hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, địa phương, ngành giáo dục. 

- Trong thời gian diễn ra Liên hoan, các đoàn đến dự đông đủ (Tham dự từ tiết 

mục đầu đến kết thúc buổi liên hoan). Các đoàn dự thi trong cùng 1 buổi, có mặt từ tiết 

mục đầu đến hết tiết mục biểu diễn cuối cùng. Đối với các trưởng đoàn, phó đoàn 

tham dự ở tất cả các buổi biểu diễn. Các đồng chí lãnh đạo đoàn chịu trách nhiệm tổ 

chức và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các thành viên của trường tham gia Liên hoan. 

- Các trường biểu diễn tiết mục thứ nhất và thứ hai của mỗi buổi, đến sớm hơn 

(30 phút) để chuẩn bị các điều kiện, đảm bảo dự thi đúng thời gian quy định (Buổi 

Sáng bắt đầu từ 7 giờ 30; buổi Chiều bắt đầu từ 13h00). Các đơn vị còn lại có mặt 

trước 10 phút để BTC làm công tác ổn định tổ chức. 

- Thời gian trống giữa 2 tiết mục, quy định tối đa là 5 phút, đề nghị các đoàn 

chủ động chuẩn bị đạo cụ, hóa trang..., đặc biệt phần nhạc đệm trong các thiết bị lưu 

trữ phải được chạy thử trước khi dự thi (Gặp bộ phận kỹ thuật).  

- Các đoàn tham dự Liên hoan phải đảm bảo an toàn, phòng, chống cháy nổ, 

giữ gìn vệ sinh, môi trường. Đạo cụ hỗ trợ: Tuyệt đối không sử dụng các loại pháo, 

vật liệu cháy, nổ,...  ảnh hưởng đến an toàn trong hội trường. 

- Để đảm bảo công bằng cho tất cả các tiết mục dự thi, các đơn vị dự thi chỉ 

được sử hệ thống loa đã trang bị sẵn tại Hội trường.  

Trên đây là kế hoạch tổ chức Liên hoan văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân” 

ngành Giáo dục huyện Lý Nhân, năm học 2019-2020; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trong huyện chủ 

trì phối hợp với Công đoàn trường triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng lịch./.  

Nơi nhận: 

- Sở GD-ĐT Hà Nam; 

- TT Huyện ủy (Ban Tuyên giáo);  (để báo cáo); 

- UBND huyện; 

- LĐ phòng (p/h chỉ đạo); 

- Bộ phận: MN, TH, THCS,  

Tổng hợp, KHTV, NGLL (để thực hiện); 

- Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS (để t/hiện); 

- Lưu: VT, NGLL. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Thu 
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