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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Can Lộc, ngày 4 tháng 03 năm 2021

Số: 32 - KH/ĐTN

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi “Học sinh tài năng – Thanh lịch”
Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Can Lộc xây dựng kế
hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 –
26/3/2021) và Tháng thanh niên 2021 với chủ đề “Tự hào truyền thống 90 năm Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh” cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Tạo không khí sôi nổi trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập
Đoàn TNCS Hồ chí Minh.
- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh thể hiện tài năng, phẩm chất của mình.
- Tạo sự đoàn kết,giao lưu giữa các lớp và các học sinh trong trường.
- Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng hình ảnh học sinh trường chăm
ngoan,đồng thời cũng rất năng động, tự tin.
II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN
1. Đối tượng, tiêu chuẩn
- Học sinh khối 10; 11; 12 xếp loại hạnh kiểm tốt hoặc khá.
- Mỗi lớp chọn 01 cặp thí sinh (1 Nam và 1 Nữ) hoặc một nữ tham gia thi.
2. Thời gian, địa điểm
* Vòng sơ khảo: Diễn ra tại phòng hội đồng nhà trường lúc 14h00 ngày 20/03/2021.
- Tất cả các cặp thí sinh đều tham gia.
- Vòng thi này chỉ thi phần thi Trang phục học đường và Học sinh tài năng.
- Trong trường hợp có nhiều cặp thí sinh cùng điểm, ban giám khảo sẽ tiến hành phỏng
vấn ngắn để chọn các cặp thí sinh vào vòng chung kết.
* Vòng chung kết: tại sân khấu nhà trường vào lúc 14h00 ngày 25/03/2021,
- Thành phần gồm các cặp thí sinh có điểm cao nhất từ vòng thi sơ khảo.
- Vòng thi này diễn ra đầy đủ các nội dung với thứ tự như sau: Thí sinh thi các phần 1,
2, 3 theo thứ tự đã bốc thăm. Sau 3 vòng BGK sẽ chọn ra những thí sinh nữ và các cặp thí sinh
xuất sắc nhất vào thi phần 4 để xếp giải.
3. Các mốc thời gian khác cần lưu ý
- Hoàn tất gửi đăng ký dự thi: 10/03/2020.
- Tổng duyệt chương trình vòng chung kết (bao gồm cả văn nghệ): 15h ngày
22/03/2021.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Nội dung:
Nội dung xoay quanh về tác phong của một người học sinh, kiến thức, nhận thức của
học sinh về các lĩnh vực: chính trị, văn hoá xã hội, sự hội nhập quốc tế (trong đó có kiến thức
về công tác Đoàn trường học, hiểu biết về tình bạn, tình yêu, giới tính, thái độ về các vấn đề
thời sự, nhận thức về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, về các hoạt động chung
sức cùng cộng đồng).
Thể hiện tài năng, trí tuệ bằng các kỹ năng thuyết trình, ứng xử, khả năng xử lý tình
huống và các năng khiếu sở trường khác của học sinh …
2. Hình thức tổ chức và thể lệ

2.1. Nội dung thi sân khấu
Ban giám khảo chấm điểm theo hình thức thi đôi và đơn (mỗi chi đoàn cử 01 nam, 01
nữ), các cặp thí sinh phải trải qua các phần thi như sau:
Phần 1: Trang phục học đường (25 điểm):
*Thể lệ:
Cả hai thí sinh theo thứ tự bốc thăm cùng nhau bước ra đi trên sân khấu trình diễn trang
phục tới trường, trong khi cả 2 thí sinh trình diễn, MC sẽ đọc thông tin về 2 thí sinh (Nam: áo
trắng, quần sẫm màu; Nữ: áo dài trắng). Thời gian không quá 2 phút
Các tiêu chí chấm cho phần thi này bao gồm: Giới thiệu 5 điểm, Tác phong 10 điểm, Trang
phục 10 điểm.
Phần 2: Trang phục tự chọn (25 điểm)
*Thể lệ:
- Thí sinh mang bộ trang phục tự chọn để trình diễn trên sân khấu như phần 1, các trang
phục có thể dùng như trang phục dã ngoại, thể thao, dạ hội…. Tuyệt đối không trình diễn các
trang phục hở hang, phản cảm, không phù hợp với lứa tuổi, có nội dung tuyên truyền không
phù hợp.
Các tiêu chí gồm: Trang phục đẹp 10 điểm; Biểu diễn 15đ. BTC sẽ chấm điểm về thẩm
mỹ của thí sinh thông qua trang phục, và kỹ năng thông qua phong cách biểu diễn.
Phần 3: Học trò tài năng (25 điểm )
* Thể lệ:
Thời gian thể hiện phần thi: không quá 5 phút.
Cặp thí sinh kết hợp cùng nhau (có thể dùng tốp múa hoặc tốp hoạt cảnh phụ hoạ) thể
hiện năng khiếu về một lĩnh vực thuộc văn hoá, nghệ thuật, TDTT, kể chuyện, hội họa,…
Phần thi này có thể chỉ tham gia 1 trong 2 thí sinh, điểm tối đa vẫn tính 100% số điểm
tổng
Sau phần thi này BGK chọn các cặp Nam – Nữ hoăc đơn nữ xuất sắc để thi tiếp phần 4.
Phần 4: Học trò thông minh (25điểm):
*Thể lệ:
Trong thời gian 3- 5 phút từng cặp thí sinh sẽ tham gia phần ứng xử có tên “Học trò
thông minh”.
Các thí sinh bắt thăm câu hỏi và trả lời. Nội dung ở phần thi này xoay quanh những vấn
đề về kiến thức xã hội, công tác Đoàn trường học, hiểu biết về tình bạn, tình yêu, giới tính, thái
độ về các vấn đề thời sự, nhận thức về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, về các
hoạt động chung sức cùng cộng đồng....
Các tiêu chí chấm cho phần thi này gồm: Đúng, phù hợp với tình huống: 10 điểm; Kĩ
năng 15 điểm.
3. Quy cách đăng ký - Các lớp gửi bản đăng ký danh sách về đoàn trường bằng bản
đánh máy cụ thể như sau:
+ Họ và tên 2 thí sinh nam – nữ hoặc thí sinh nữ, lớp, giới thiệu về thành tích,
phương châm sống, mơ ước… của thí sinh.
+ Phần giới thiệu về thành tích, các đóng góp… của mỗi thí sinh không quá 50 từ
+ Phần giới thiệu về phương châm sống, ước mơ… của mỗi thí sinh không quá
50 từ
+ Gửi kèm danh sách đăng ký là 1 ảnh của thí sinh tham gia dự thi.
( Lưu ý: Các ảnh chụp phải lựa chọn các không gian đẹp, góc ảnh và chất lượng đảm bảo
để BCH Đoàn đăng công khai trên fanpage của cuộc thi)
- Hồ sơ đăng ký gửi về địa chỉ gmail: trancat213@gmail.com (Tiêu đề email ghi rõ:
Ảnh dự thi lớp….) chậm nhất ngày (10/03/2020).

4. Cơ cấu giải thưởng
4.1. Giải chung cuộc
01 giải nhất: 150.000 đồng (Cặp và đơn)
01 giải nhì: 120.000 đồng (Cặp và đơn)
02 giải ba: 100.000 đồng/giải (Cặp và đơn)
4.2. Giải phụ
01 giải cặp thí sinh có trang phục học đường đẹp nhất: 50.000 đồng
01 giải cặp thí sinh có trang phục tự chọn đẹp nhất: 50.000 đồng
01 giải học trò tài năng nhất: 50.000 đồng
01 giải học sinh ứng xử hay nhất: 50.000 đồng
IV. QUY ĐỊNH THI ĐUA
- Cặp thí sinh qua vòng sơ khảo: + 8 điểm
- Cặp thí sinh đạt giải: Giải nhất: + 15 điểm; giải nhì: +10 điểm; giải ba: + 8 điểm.
V. PH ÂN CÔNG NHIỆM VỤ
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1

2

3

4

5

6

7

8

Nội dung công việc
- Soạn thảo kế hoạch, thể lệ, hướng dẫn của các
Đ.c Anh
nội dung thi, chỉ đạo thực hiện các nội dung
liên quan để hoàn thành cuộc thi.
- BGK vòng sơ khảo và vòng chung kết
- Trang trí sân khấu, tập trung học sinh, ổn định
Đ.c Cát
nề nếp học sinh. Thu thập hồ sơ đăng ký, tin bài
trên trang Đoàn trường để truyền thông cuộc
thi.
- BGK vòng sơ khảo và vòng chung kết
Đồng chí Thúy
- Hỗ trợ Đ/c Thùy về hậu cần.
- BGK vòng sơ khảo, hướng dẫn các thí sinh
tập duyệt sân khấu, các lời dẫn cho các phần
Đ.c Thủy Anh
thi. Chuản bị phần câu hỏi phần thi ứng xử.
- Chỉ đạo CLB chuẩn bị 02 tiết mục văn nghệ (
chủ động thời gian duyệt)
- Chuẩn bị nước uống, hậu cần.
- BGK vòng sơ khảo và vòng chung kết.
- Tập hợp danh sách đăng ký, viết lời dẫn phần
Đ.c Thùy
thi trang phục học đường và trang phục tự chọn.
- Căn cứ vào thể lệ, hướng dẫn để soạn thảo các
tiêu chí và thang điểm cụ thể. Chấm, tổng hợp
và xếp giải theo thể lệ cuộc thi.
Đ.c Nga (11A3)
- Phân công đội cờ đỏ chấm thi đua
- Xây dựng video học sinh 03 tốt.
Đ.c Danh ( 10A1), - Xây dựng video giới thiệu các cặp thí sinh dự
Nhâm (12A5),
thi.
Đức Anh ( 11A5)
- Chụp, quay lại mọi diễn biến của hoạt động và
Hoàng 10A1
làm video hoạt động sau chương trình.
Đ.c Thanh ( 11A3)

- Tập hợp các phần nhạc: văn nghệ, trang phục
và các phần nhạc khác của hoạt động.

Ghi chú

- Đ.c Nhâm,
Hoàng
- Đ.c Nhâm,
Hoàng
- Cả 04 đồng
chí

Đ.c Thủy, Hoàn
9
(Sử)
- MC chương trình.
( Dự kiến)
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đoàn trường
- Phụ trách công tác tổ chức, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo.
- Lập kế hoạch trình duyệt Đảng ủy, Ban Giám hiệu.
- Lên kế hoạch chi tiết và xây dựng nội dung, kịch bản chương trình. Chỉ đạo thực hiện.
- Tập văn nghệ cho học sinh.
2. Các Chi đoàn
- Triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi “Học sinh Tài năng – Thanh lịch” năm 2021, đề
nghị các cá nhân và tập thể có liên quan triển khai thực hiện để cuộc thi diễn ra có ý nghĩa, để
lại nhiều ấn tượng cho phụ huynh, học sinh và xã hội.
Ý KIẾN CỦA ĐẢNG ỦY, BAN GIÁM HIỆU
TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG
BÍ THƯ

Đinh Sỹ Cổn
Nơi gửi:
- BTV Huyện Đoàn (để báo cáo)
- Đảng ủy, BGH (để báo cáo)
- GVCN các lớp (để phối hợp)
- Các Chi đoàn (để thực hiện)
- Các UVBCH (để thực hiện)
- Lưu hồ sơ

Phạm Trọng Anh

