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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” 

Trường THPT trung Văn năm học 2022-2023 

 

Căn cứ thông tư số 26/2017/TT-BGDDT ngày 18/10/2017 của Bộ Giáo 

dục và Đào Tổ về việc quy định Tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh 

viên trong các cơ Sở giáo dục; Quyết định số 1157/QD-BGDDT ngày 25/4/2022 

của Bộ giáo dục và Đào Tổ về việc bản hành Thể lệ Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” 

Toàn quốc lần thứ XII-2020. Để thiết thực chào mừng 40 năm ngày nhà giáo 

Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022); các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính 

trị của đất nước trong năm học 2022-2023; Kế hoạch số 2068/KH-SỞ GĐT ngày 

15/07/2022 của Sở Giáo dục Thủ đô năm học 2022 – 2023, Kế hoạch số 17/KH 

– NBTL ngày 28 tháng 7 năm 2022 về việc triển khai tổ chức cuộc thi “Giai điệu 

tuổi hồng” cấp cụm. 

Trường THPT trung văn xây dụng kế hoạch Tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi 

hồng” năm học 2022 – 2023 (gọi tắt là Hội thi) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa Kế hoạch số 2068/KH-SỞ GDT ngày 15/7/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào Tạo Hà Nội để Tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” ở cấp trường và Cụm 

các trường  THPT Nam Bắc Từ Liêm. 

 - Quá Hội thi cấp Trường sẽ lựa chọn những cá nhân xuất sắc tham gia đội 

tuyển tham dự Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp Cụm. 

2. Yêu cầu 

 - Hội thi đượcTổ chức theo quy trình ở cấp trường trước, sau đó Tổ chức 

Hội thi cấp Cụm. 

 - Các đơn vị tham gia Hội thi nghiêm túc thực hiện theo thể lệ Hội thi và các 

quy định của Bản Tổ chức đề ra. 

QUẬN ĐOÀN NĂM TỪ LIÊM 

TRƯỜNG THPT TRUNG VĂN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1/KH-ĐTN Hà Nội, ngày 4 tháng 08 năm 2022 
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II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng dự thi 

Là học sinh hiện đang học tập tại Trường THPT Trung Văn, được xếp loại học tập 

từ trung bình trở lên và xếp loại hạnh kiểm từ khá trở lên của năm học 2021-2022. 

  

 2. Thời gian Tổ chức, địa điểm 

 2.1.Thời gian 

      -  Đăng ký: Trước ngày 13/08/2022 

- Vòng loại: Bắt đầu từ 8h sáng ngày 15/08/2022 

- Bán kết: Bắt đầu từ 8h sáng ngày 22/08/2022. 

- Chung kết: Dự kiến 01/09/2022. 

- Cấp cụm: Dự kiến vào ngày 14/9/2022. 

- Cấp thành phố: ngày 05/10/2022, Tổ chức theo khu vực Cụm trường 

gồm các Cụm: Gia Lâm - Long Biên (Cụm chủ trì); Nam Từ Liêm - 

Bắc Từ Liêm; Sóc Sơn - Mê Linh, THPT Bắc Thăng Long (Cụm Đông 

Anh). 

 2.1. Địa điểm:  

         - Tại trường THPT Trung Văn 

3. Tên gọi và chủ đề của Hội thi 

           - Tên gọi: Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” ngành Giáo dục Thủ đô năm học 

2022-2023. 

- Chủ đề: “Xây dựng văn hóa học đường”. 

- Ca ngợi tình yêu đối với quê hương, đất nước, nhà trường, thầy cô và bạn 

bè; thể hiện ước mơ, tình cảm, trách nhiệm của học sinh đối với bản thân, gia đình 

và cộng đồng. 

- Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành Giáo dục, thi đua thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023 và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng. 

4. Thể loại dự thi 

- Hát: đơn ca, song ca/tam ca và tốp ca. Các bài hát dự thi thể hiện bằng 

tiếng Việt. Các thí sinh hát có bài hát bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân tộc 

thiểu số thì phải có ít nhất một lần hát bằng tiếng Việt (hoặc thuyết minh phần lời 

dịch ra tiếng Việt). Thí sinh không tham gia quá một tiết mục đơn ca trong chương 

trình thi. 

- Múa: múa đơn, múa đôi và tốp múa. Phần múa  minh họa cho hát và minh 
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họa cho biểu diễn nhạc cụ không tính là tiết mục dự thi. Trong một chương trình 

thi không có quá một tiết mục cùng thể loại múa. 

- Nhạc: độc tấu, song tấu/tam tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc và hiện đại. 

Trong chương trình thi không có quá một tiết mục cùng thể loại nhạc. 

Lưu ý: 

- Đối với các tác phẩm mới hoặc tự sáng tác, cá nhân tác giả phải chịu 

trách nhiệm về nội dụng, tính pháp lý trước cơ quan chức năng. 

- Khuyến khích sử dụng các tác phẩm đã tham dự cuộc vận động sáng 

tác ca khúc về ngành Giáo dục. 

         - Các đội có nhu cần sử dụng bản nhạc riêng cần thông báo cho Ban 

Tổ chức Hội thi. Các đội có bản nhạc riêng (hoặc hình thức  khác) phải tự chuẩn 

bị nhạc cụ và bố trí thời gian ra vào không quá 5 phút đề tránh ảnh hưởng đến kế 

hoạch chung. 

Các đội tham dự gửi đăng ký tên thí sinh tham dự, tên tiết mục dự thi, nhạc 

đệm, video minh họa gửi cho Đoàn trường trước 17h ngày 13/8/2022 về địa chỉ: 

doanthpttv@gmail.com (ngoài ra các đơn vị cần chuẩn bị dự phòng phần nhạc đệm 

vào đĩa CD hoặc USB hoặc máy tính). 

- Không được hát hộ, thu sẵn lời có trong các tiết mục có hát, nếu dùng 

băng, đĩa nhạc đệm thay cho dàn nhạc thì không được dùng băng, đĩa đã có phần 

lời (kể ca hát bè, đọc lời bình) của bài hát. 

- Để bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ yêu cầu các đội dự thi không 

được sử dụng chất nổ, chất dễ gây cháy, lửa, các loại pháo (pháo họa, pháo phút, 

pháo giấy, pháo trang kim, pháo diễn...) để tạo hiệu ứng sân khấu. 

- Các đội chủ động tự giới thiệu chương trình dự thi của mình. 

- Các đội sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, hình 

thức biểu diễn phải phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc. (Khuyến khích 

trang phục đẹp và phù hợp như: Áo dài, vest, váy phù hợp với tuổi học trò… ( lưu 

ý không mặc trang phục phản cảm, những tiết mục mặc sai quy định sẽ không được 

dự thi)  

-  Tuân thủ theo đúng thời gian, địa điểm, quy định của Ban tổ chức 

- Nếu học sinh xuất sắc đạt giải (Nhất, Nhì, Ba) phải luôn sẵn sằng nhận 

nhiệm vụ của nhà trường khi được giao phó.  

- Đối với lớp 10, lớp 11 yêu cầu 100% mỗi chi đoàn có tối thiểu 1 tiết 

mục dự thi, khuyến khích tất cả học sinh khối 12 ( kể cả những học sinh đã đạt 
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giải). Những chi đoàn đạt giải sẽ được cộng điểm vào thi đua cuối năm theo quy 

đinh. Những chi đoàn không tham gia sẽ bị trừ điểm. 

5. Số lượng tiết mục dự thi, thời gian thi  

5.1. Số lượng tiết mục, thời gian thi 

Mỗi đội thi (Chi đoàn, nhóm hoặc CLB) gọi chung là đội thi tham dự , mỗi 

đội tối đa 2 tiết mục, tổng thời gian dự thi không quá 15 phút/đội, mỗi đội không 

quá 20 người, mỗi tiết mục không quá 7 phút và không quá 10 thành viên tham 

gia (kể cả phụ họa). Nếu chương trình của đội nào vượt quá thời gian và số người 

quy định sẽ bị trừ điểm theo nguyên tắc cứ mỗi phút và 1 người quá trừ 10 điểm, trừ 

tối đã 30 điểm. 

 Đánh giá điểm tiết mục, điểm chương trình  

 Điểm tiết mục 

Điểm tiết mục được chấm theo thang điểm 100, chính xác đến 0,5 điểm và 

là điểm trung bình cộng của các giám khảo chấm cho tiết mục. 

 Điểm chương trình 

Điểm chương trình được chấm theo thang điểm 100, chính xác đến 0,5 điểm 

và yêu cầu cần đạt các tiêu chí: 

- Thể hiện sáng tạo hiệu quả, nội dung, tư tưởng, chủ đề của Hội thi. Kết cấu 

hài hòa giữa các tiết mục của toàn bộ chương trình: 40 điểm. 

- Thể hiện sắc thái tuổi trẻ, trong sáng, hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc: 30 

điểm. 

- Các tiết mục biểu diễn có chất lượng và tạo được ấn tượng về mặt nghệ thuật, 

nội dung và hình thức biểu diễn: 30 điểm. 

 

a. Khen thưởng 

 

TT Giải Số lượng Mức thưởng Ghi chú 

1 Nhất 01 200.000 Kèm theo giấy khen 

2 Nhì 01 150.000 Kèm theo giấy khen 

3 Ba 02 100.000 Kèm theo giấy khen 

4 Khuyến khích 03 80.000 Kèm theo giấy khen 

b. Kỷ luật 

- Bất  kỳ cá nhân, đơn vị nào vi phạm Thể lệ, những quy định của Ban Tổ 

chức Hội thi, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét các hình thức từ phê bình, kỷ 
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luật cảnh cáo đến hủy bỏ thành tích thi của cá nhân vị phạm và thảnh tích của 

6. Đăng ký dự thi cấp Trường 

Các cá nhân, chi đoàn, CLB  đăng ký dự thi trước l7h gửi bản đăng  ký chi 

tiết các tiết mục dự thi cấp Trường (theo mẫu đính kèm) về Đoàn trường qua email 

trước 17h ngày 07/8/2022 về địa chỉ: doanthpttv@gmail.com  

 

7. Ban tổ chức và Ban Giám khảo 

7.1 Ban tổ chức: 

 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh 

1 Đỗ Mạnh Thành Hiệu trưởng 
Trường ban chỉ 

đạo 

2 Vũ Thúy Hằng Phó hiệu trưởng Phó ban chỉ đạo 

3 Nguyễn Thị Bắc Phó hiệu trưởng Phó ban chỉ đạo 

4 Đinh Thị Huyền Bí thư Đoàn Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Thủy Đoàn TN, giám thị Ủy viên 

6 Kiều Chung Dũng Đoàn TN, giám thị Ủy viên 

7 Tô Mai Phương Phó Bí thư Đoàn  Ủy viên 

8 Phạm Thị Minh Nguyệt Kế Toán Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Uyên Thủ Quỹ Ủy viên 

 

7.2. Ban giám khảo: 

 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh 

1 Đỗ Mạnh Thành Hiệu trưởng Trưởng ban 

2 Vũ Thúy Hằng Phó hiệu trưởng Phó ban chỉ đạo 

3 Nguyễn Thị Bắc Phó hiệu trưởng Phó ban 

4 Đinh Thị Huyền Bí thư Đoàn Ủy viên 
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5 Phạm Thị Phượng Giáo viên Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Phương Giáo viên Ủy viên 

7 Nguyễn Quang Thành Giáo viên Ủy viên 

 

III.Kinh phí tổ chức Cuộc thi  

Kinh phí tổ chức và khen thưởng Cuộc thi sử dụng từ nguồn Ngân sách và 

các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.  

 Trong quá trình tổ chức triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc cá nhân, 

chi đoàn liên hệ Đ/c Đinh Thị Huyền – Bí thư Đoàn trường, điện thoại 

0973304270 hoặc email doanthpttv@gmail.com để được hướng dẫn, giải quyết 

theo quy định.

Nơi nhận: 

- Các chi đoàn, GVCN (để 

thực hiện); 

- BGH (để báo cáo); 

-Lưu:VT,GDTr 

T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

ĐINH THỊ HUYỀN 

T/M BAN GIÁM HIỆU 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ BẮC 



 

            DANH SÁCH CÁ NHÂN/ TẬP THỂ 

Tham dự Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” ngành Giáo dụcThủ đô 

năm học 2022-2023 cấp Trường THPT Trung văn 

 

1. Họ và tên trưởng đoàn: …………………………………………… 

2. Lớp:……………………………………………………………….. 

3. Điện thoại: ...................................... ,email: ………………………... 

 

 

TT 

 

Họ và tên 

thí sinh 

tham dự 

 

Lớp 

Tên tiết mục dự thi/ 

Thể loại (Hát, múa, 

nhạc cụ)  

Xếp loại năm 

học  2021-2022 

Hạnh 

kiểm 

Học 

lực 

1      

2      

3      

      

 

 

GVCN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

...........,ngày….. Tháng….năm 2022 

    Ngươi lập bảng 

   (Ký và ghi rõ họ và tên) 
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