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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HCM - ĐOÀN 

TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH 

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 
 

Số:      52    /KHLT - CĐ - ĐTN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2018 

“HÁT DƯỚI MÁI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT” 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 1. Mục đích:  

 - Thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1958 – 20/11/2018), 

nhằm nhìn lại, khẳng định truyền thống dạy và học cũng như những thành quả mà Nhà 

trường đã đạt được trong chặng đường 23 năm xây dựng và phát triển; 

 - Góp phần tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa thầy và trò trường Đại học Luật 

TP. Hồ Chí Minh; 

 - Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, giảng viên, sinh viên thể hiện tài năng, 

sự sáng tạo và tính năng động của mình qua các tiết mục văn nghệ.  

 2. Yêu cầu: 

  - BCH Công Đoàn và BCH Đoàn trường cùng phối hợp để tổ chức tốt Hội thi văn 

nghệ chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11. 

  - Tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên đang công tác, học tập tại trường tham gia và 

hưởng ứng tích cực để hội diễn được thành công tốt đẹp; 

  - Công tác tổ chức được tiến hành khoa học, đảm bảo đúng tiến độ thực hiện. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH: 

 1. Thời gian, địa điểm: 

  - Thời gian:  

   + Đêm thi xếp hạng: từ 18g00 ngày 17/11/2018 (thứ bảy); 

   + Công bố và trao giải thưởng trong Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; 

  - Địa điểm: Hội trường C302, cơ sở Nguyễn Tất Thành. 

 2. Thành phần tham gia: cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường kết hợp tham gia 

biểu diễn, cụ thể được chia thành các đội:  

  1 - Tổ Công đoàn khoa Luật Thương mại và Đoàn khoa – Liên Chi hội khoa Luật 

Thương Mại; 
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  2 - Tổ Công đoàn khoa Luật Dân sự và Đoàn khoa – Liên Chi hội khoa Luật Dân 

sự; 

  3 - Tổ Công đoàn khoa Luật Hình sự và Đoàn khoa – Liên Chi hội khoa Luật Hình 

sự; 

  4 - Tổ Công đoàn Luật khoa Hành chính và Đoàn khoa – Liên Chi hội khoa Luật 

Hành chính; 

  5 - Tổ Công đoàn khoa Luật Quốc tế và Đoàn khoa – Liên Chi hội khoa Luật Quốc 

tế; 

  6 - Tổ Công đoàn khoa Khoa học cơ bản, Ban Giám hiệu, Phòng nghiên cứu khoa 

học và hợp tác quốc tế, Phòng hành chính – tổng hợp, Trung tâm khảo thí, Trung tâm 

đảm bảo chất lượng, Phòng thanh tra, Tạp chí, Phòng quản trị thiết bị, Phòng kế hoạch tài 

chính và Đoàn khoa - Liên Chi hội các lớp thuộc chương trình đào tạo đặc biệt, Trung 

tâm sở hữu trí tuệ; 

  7 - Tổ Công đoàn khoa Quản trị, Trung tâm thư viện, Trung tâm công nghệ thông 

tin và Đoàn khoa – Liên Chi hội khoa Quản trị; 

  8 - Tổ Công đoàn khoa ngoại ngữ pháp lý, Trung tâm quan hệ doanh nghiệp và hỗ 

trợ sinh viên, Phòng đào tạo chính quy, Phòng đào tạo vừa làm vừa học, Phòng đào tạo 

sau đại học, Trung tâm đào tạo ngắn hạn, Trung tâm tư vấn pháp luật và Học viên các lớp 

hệ vừa làm vừa học, Học viên văn bằng 2 chính quy, Học viên sau đại học, Sinh viên các 

lớp LE. 

  3. Nội dung:  

- Hình thức tham gia: các đơn vị tham gia hội thi sẽ biểu diễn 1 phần thi là sự kết 

hợp giữa các loại hình sau: múa (hiện đại, cổ điển, dân gian, ba lê….), hát (đơn ca, song 

ca, tam ca, tốp ca….), diễn kịch hoạt cảnh, múa hoạt cảnh, khiêu vũ, nhảy hiện đại….  

- Yêu cầu đối với phần  thi:  

+ Độ dài phần thi: từ 20 đến 25 phút, nếu chương trình dự thi dưới 20 phút và quá 

25 phút sẽ bị trừ điểm; 

+ Phần thi phải mang ý nghĩa chủ đề chính của Hội thi, bố cục nội dung phải rành 

mạch, rõ ràng; 

+ Các phần thi phải đảm bảo tính nghệ thuật, có sự kết hợp đa dạng các tiết mục. 

Chương trình của mỗi đội phải có sự tham gia tối thiểu 40% giảng viên, chuyên viên 

người lao động của trường; 

+ Phần thi của các đơn vị phải có chủ đề và các tiết mục phù hợp với nội dung của 

hội thi. 
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- Nội dung hội thi: chủ đề chính là Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 

nên phần thi của các đơn vị cần ca ngợi tình thầy trò, ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng 

Cộng sản Việt Nam, ca ngợi tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ,… 

 4. Cách thức thực hiện: 

  - Các đội sẽ tự tập trung lực lượng thuộc đơn vị mình để xây dựng và tập luyện các 

tiết mục văn nghệ theo chủ đề, tự phân công, theo dõi việc tập luyện và phải báo cáo tiến 

độ tập luyện về cho Ban tổ chức nếu có yêu cầu;   

  - Các đội phải nộp về cho Ban tổ chức kịch bản của phần thi, nhạc (playback đối với 

tiết mục hát hoặc múa) và bốc thăm thứ tự dự thi. Hạn chót là ngày 12/11/2018. 

  - Ban tổ chức sẽ tiến hành tổng duyệt và chạy chương trình vào lúc 14g00 ngày 

16/11/2018 để ráp sân khấu cho các đội thi; 

  - Trong đêm thi xếp hạng ngày 17/11/2018, Ban giám khảo chọn các tiết mục có số 

điểm cao đạt giải nhất, nhì, ba và một số giải phụ.  

  - Ban tổ chức sẽ chọn ra tiết mục hay, đặc sắc để biểu diễn trong buổi Lễ kỷ niệm 

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và trao giải cho các đội đạt giải trong đêm thi. 

  - Mỗi đội sẽ nhận được khoản kinh phí hỗ trợ từ Ban tổ chức là: 2.500.000 đồng. 

 5. Tiêu chí chấm điểm: 

  Cách thức thể hiện (40%), nội dung các tiết mục (60%). Phần thi của mỗi đơn vị 

phải có chủ đề và các tiết mục phải phù hợp với chủ đề đăng ký 

III. THÀNH PHẦN BAN GIÁM KHẢO: 

  Ban Tổ chức sẽ mời thành phần Ban Giám khảo gồm các giảng viên thanh nhạc, 

nhạc sỹ, ca sỹ, diễn viên múa có uy tín hiện nay. 

IV. BAN CHỈ ĐẠO: 

1) PGS.TS. Trần Hoàng Hải Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường. 

2) TS. Lê Trường Sơn Phó Hiệu trưởng 

3) Ths. Phan Văn Tuyến Chủ tịch Công đoàn 

V. BAN TỔ CHỨC HỘI DIỄN: 

Thành lập Ban Tổ chức Hội diễn gồm những ông/bà có tên sau: 

1) Bà Lê Thị Thúy Hương Phó Chủ tịch Công đoàn Trưởng ban 

2) Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng UVBCH Công đoàn Phó ban thường trực 

3) Ông Nguyễn Thành Bá Đại Bí thư Đoàn trường Phó ban  

4) Ông Trần Nhật Anh Chủ tịch Hội sinh viên Thành viên 

5) Ông Lê Thế Tài  Phó Chủ tịch Công đoàn Thành viên 

6) Bà Cao Thị Diệu Hồng  UVBCH Công đoàn Thành viên 

7) Bà Đỗ Thị Lệ Hằng UVBCH Công đoàn Thành viên 
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8) Bà Phan Thị Phương Hiền UVBCH Công đoàn Thành viên 

9)  Ông Nguyễn Thành An UVBCH Công Đoàn Thành viên 

10)  Lê Thị Minh Thư Ủy viên BCH Đoàn trường Thành viên 

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: 

  Giải chương trình: 

  - 01 Giải nhất: 2.000.000 đồng + Giấy khen của Nhà trường; 

  - 01 Giải nhì: 1.800.000 đồng + Giấy khen của Nhà trường; 

  - 01 Giải ba: 1.500.000 đồng + Giấy khen của Nhà trường; 

  - 02 Giải khuyến khích: 800.000 đống + Giấy khen của Nhà trường; 

  Giải tiết mục: 

  - Giải tiết mục hợp ca xuất sắc nhất: 500.000 đồng + Giấy khen của Nhà trường; 

  - Giải tiết mục song ca (tam ca, tứ ca) xuất sắc nhất: 400.000 đồng + Giấy khen của 

Nhà trường; 

  - Giải tiết mục hát đơn ca xuất sắc nhất: 400.000 đồng + Giấy khen của Nhà trường; 

  - Giải tiết mục múa xuất sắc nhất: 400.000 đồng + Giấy khen của Nhà trường; 

  - Giải tiết mục có số lượng thành viên tham gia đông nhất: 400.000 đồng + Giấy 

khen của Nhà trường. 

  VII. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN: 

 1. Ban Chấp hành Công đoàn: 

  - Phối hợp với Đoàn trường, Hội sinh viên xây dựng kế hoạch thực hiện. 

  - Tổng hợp dự trù kinh phí tổng, quyết toán kinh phí. 

  - Triển khai, điều phối, giám sát việc tập luyện của các Tổ Công đoàn. 

 2. Ban Chấp hành Đoàn trường, Hội sinh viên: 

  - Phối hợp với Công đoàn xây dựng kế hoạch liên tịch, dự trù kinh phí. 

  - Triển khai, điều phối, giám sát việc tập luyện của các Đoàn khoa; 

  - Chuẩn bị công tác hậu cần, công tác tuyên truyền cho hội diễn, sân khấu, âm thanh 

ánh sáng. 

 3. Các Tổ Công đoàn và Đoàn khoa, Liên Chi đoàn: triển khai tập luyện, thực hiện 

theo kế hoạch và thông báo của Ban Tổ chức. 

VIII. TIỀN ĐỘ THỰC HIỆN: 

  - Ngày 16/10/2018: Trình dự thảo kế hoạch; 

  - Ngày 18/10/2018: Họp liên tịch thông qua kế hoạch chính thức; 

  - Ngày 19/10/2018: Họp phổ biến kế hoạch cho các đơn vị; 

  - Ngày 12/11/2018: Hạn chót nộp kịch bản, nhạc và bốc thăm thứ tự dự thi; 

  - Ngày 15/11/2018: Thiết kế, trang trí sân khấu, hội trường; 
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  - Ngày 16/11/2018: Tổng duyệt, chạy chương trình; 

  - Ngày 17/11/2018: Đêm thi; 

 - Ngày 20/11/2018: Công bố và trao giải cho các đội đoạt giải. Một số tiết mục xuất 

sắc sẽ được biểu trong ngày Lễ kỷ niệm. 

  - Ngày 22/11/2018: Ban tổ chức họp rút kinh nghiệm. 
  

 Trên đây là kế hoạch liên tịch tổ chức Hội diễn văn nghệ Chào mừng ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20/11 năm 2018 đề nghị các Tổ Công đoàn, các Đoàn khoa, Liên Chi Đoàn và 

các đồng chí Tổ trưởng Công Đoàn, Bí thư Đoàn khoa, Liên Chi đoàn nghiêm túc thực 

hiện các nội dung của kế hoạch theo đúng tiến độ./. 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG 

BÍ THƯ 

              

(đã ký và đóng dấu) 

 

Nguyễn Thành Bá Đại 

TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN 

CHỦ TỊCH 

              

(đã ký và đóng dấu) 

 

Phan Văn Tuyến 

 

PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Đảng uỷ - BGH (báo cáo); 

- LĐLĐTP, CĐGD (báo cáo); 

- Thành Đoàn TP. HCM (báo cáo); 

- BCH Công đoàn, BCH Đoàn trường (theo dõi, 

thực hiện); 

- BCH HSV (Phối hợp); 

- Lãnh đạo các đơn vị (Phối hợp); 

- Tổ Công đoàn, ĐK, LCĐ (Thực hiện); 

- Lưu VT. CĐ, ĐTN. 

 

 


