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Cần Thơ, ngày 08 tháng 01 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Buổi diễn văn nghệ “Hoa An by night” 

Trong kì học ANQP ở Hòa An 
-------------------- 

Căn cứ kế hoạch tổ chức cho Học sinh trường THPT Thực hành Sư phạm tham 

gia học tập môn GDQP ở Hòa An; 

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2019-

2020, BCH Đoàn trường THPT THSP xây dựng kế hoạch tổ chức Buổi diễn “Hoa An 

by Night” với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

   1. Mục đích 

- Tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động văn hoá 

nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện phục vụ sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên 

tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 

- Tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên đƣợc giao lƣu học hỏi bản thân và 

tập thể chi đoàn. 

   2. Yêu cầu 

- Chƣơng trình biểu diễn phải hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.  

- Đề cao tính thiết thực của nội dung chƣơng trình. 

- Khi dàn dựng các tiết mục các chi đoàn chú ý đến điều kiện khả năng của 

mình, ít tốn kém, đạt hiệu quả về nghệ thuật. 

II. TÊN GỌI - THỜI GIAN - ĐỐI TƯỢNG  

   1. Tên gọi: “Hoa An by night”. 

   2. Thời gian tổ chức: 18h30  ngày 18 tháng 01 năm 2020 (thời gian đoàn viên 

thanh niên của trường THPT THSP đến Hòa An). 

  3. Đối tượng dự thi: Tất cả Đoàn viên thanh niên của các chi đoàn trực thuộc  

Đoàn trƣờng. 

 III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỂ LỆ ĐÊM VĂN NGHỆ 

1. Nội dung: 

- Các chi đoàn tạo dựng (ít nhất) một tiết mục văn nghệ với nội dung tự do. 

- Khuyến khích các Chi đoàn dàn dựng các tiết mục trẻ trung, có nội dung 

về xuân. 

 2. Hình thức, thể lệ: 

    ❖ Chƣơng trình của mỗi chi đoàn phải đạt sự hài hòa trên 3 tiêu chí:  

- Nội dung, tƣ tƣởng. 

- Nghệ thuật biểu diễn.  

- Tính quần chúng. 



    ❖ Các chi đoàn có thể lựa chọn nhiều thể loại văn nghệ: ca, múa, nhảy,      

kịch,... để tạo dựng tiết mục từ 5 đến 7 phút. 

3. Thể lệ: 

- Mỗi chi đoàn đƣợc cử số lƣợng ngƣời tham gia phù hợp các tiết mục đã 

đăng ký với Ban Tổ chức. 

- Tất cả các tiết mục phải tự dàn dựng và đoàn viên, thanh niên của chi 

đoàn mới đƣợc tham gia biểu diễn. 

- Đối với các tiết mục hát, hát múa có lời ca là tiếng dân tộc thì phải có ít 

nhất một lần hát bằng tiếng Việt phổ thông. 

- Các tiết mục của chi đoàn phải đảm bảo phần bắt buộc và thời gian tối đa 

theo qui định. 

- Thời gian cho phép đối với tiết mục tối thiểu là 5 phút và tối đa 7 phút. 

- Trang phục dự thi: trang nhã, lịch sự, phù hợp với nội dung tiết mục và 

phù hợp với lứa tuổi học sinh. 

- Âm thanh, ánh sáng do Ban Tổ chức bố trí. 

- Các chi đoàn đƣợc quyền sử dụng nhạc cụ tự có, nhƣng phải sử dụng âm 

thanh do Ban tổ chức bố trí. 

- Nội dung các tiết mục của chi đoàn phải đƣợc giáo viên chủ nhiệm và tập 

thể chi đoàn đồng ý. 

4. Đăng ký và thời gian cụ thể 

- Các chi đoàn đăng ký tiết mục chính thức và nộp file nhạc từ khi có thông 

báo này đến hết 22h ngày 12/01/2020 cho bạn Hồ Bảo Nghi (A2K7) qua 

gmail hobaonghi01267@gmail.com  dƣới dạng tên: [tên chi đoàn – tên tiết 

mục]. (vd: [A2K7 – hát Quốc ca]) 

- 8h35 ngày 13/1/2020: Bốc thăm thứ tự diễn. 

- 16h ngày 16/1/2020: Tổng dợt toàn chƣơng trình. 

- Địa điểm: tổng dợt tại sân trƣờng THPT THSP và biểu diễn tại Hòa An. 

5. Khen thưởng 

Giấy khen và quà thƣởng cho các tập thể có tiết mục xuất sắc. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

    1. Ban Chỉ đạo:  

- PGS.TS Trần Văn Minh Bí thƣ Đảng ủy, P. Trƣởng khoa SP 

Hiệu trƣởng trƣờng THPT THSP 

Trƣởng ban 

- ThS. Nguyễn Ngọc Côn 

- TS. Huỳnh Thị Thúy Diễm 

P. Hiệu trƣởng trƣờng THPT THSP 

P. Hiệu trƣởng trƣờng THPT THSP 

Thành viên 

Thành viên 

- ThS. Vũ Thị Thùy Trang Bí thƣ chi bộ THPT THSP              Thành viên 

               2. Ban Tổ chức:  

 Trưởng ban: 

 ThS. Quan Văn Út Bí thƣ Đoàn trƣờng 

 Phó Trưởng ban: 

1. ThS. Lê Tấn Phong Phó bí thƣ Đoàn trƣờng 
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2. 

3. 

ThS. Phạm Minh Khánh 

ThS. Trần Quang Dinh 

Thƣờng vụ Đoàn trƣờng 

UV. BCH Đoàn trƣờng 

 Thành viên: 

1. Hồ Bảo Nghi UV. BCH Đoàn trƣờng 

2. Huỳnh Gia Hân UV. BCH Đoàn trƣờng 

3. Huỳnh Tƣờng Minh UV. BCH Đoàn trƣờng 

4. Trần Kiết Tƣờng  UV. BCH Đoàn trƣờng 

5. Lƣơng Xuân Mai  UV. BCH Đoàn trƣờng 

6. Nguyễn Phạm Xuân Trúc  UV. BCH Đoàn trƣờng 

7.  Trần Phúc Ngọc Minh UV. BCH Đoàn trƣờng 

3. Dự trù kinh phí: Tùy theo nguồn kinh phí học sinh đóng cho 3 ngày tham gia 

học tập ở Hòa An. 

4. Phối hợp và tổ chức thực hiện: 

- BCH đoàn trƣờng có trách nhiệm liên hệ trung tâm GDQP mƣợn hội trƣờng và 

chuẩn bị trang thiết bị cho đêm văn nghệ tại Hòa An. 

- GVCN các chi đoàn có trách nhiệm đôn đốc và kiểm duyệt nội dung tiết mục 

văn nghệ của lớp chủ nhiệm. 

- Bí thƣ các chi đoàn trực thuộc có nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc tinh 

thần của kế hoạch. 

Mọi khó khăn vƣớt mắc vui lòng liên hệ: Đ/c: Quan Văn Út – Bí thƣ Đoàn trƣờng 

để đƣợc giải đáp. 

           Trên đây là kế hoạch Tổ chức buổi diễn văn nghệ “Hoa An by night” của BCH 

Đoàn trƣờng THPT Thực hành Sƣ phạm. Ban Tổ chức đề nghị tất cả đoàn viên học sinh 

khối 10, 11 và 12 trƣờng THPT THSP tích cực phối hợp và tham theo kế hoạch nêu trên. 

Ý kiến của Chi Bộ 

Bí thư 

 

(Đã ký) 

 

ThS. Vũ Thị Thùy Trang 

Ban Thường vụ Đoàn trường 

Bí thư 

 

(Đã ký) 

 

ThS. Quan Văn Út 

Ký duyệt của Ban Giám Hiệu trường THPT THSP 

Hiệu trưởng 

 

(Đã ký) 

 

PGS.TS. Trần Văn Minh 
Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (để ký duyệt và giám sát); 

- Chi bộ trường THPT THSP (để giám sát và báo cáo) 

- VP Đoàn trường (để báo cáo); 

- GVCN các lớp (để thực hiện)  

- BCH các chi đoàn (để thực hiện); 

- Niêm yết VP đoàn (để thông báo); 

 


