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TRƯỜNG TC KINH TẾ KỸ THUẬT TÂY NINH 

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ -  ĐOÀN THANH NIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

***  

Số:…….KHLT/ CĐCS-ĐTN- KTKT Tây Ninh, ngày     tháng  10   năm 2015 

 

 

KEÁ HOAÏCH 

Tổ chức phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 

_________________ 

  

Kính gửi:    - Đảng bộ - BGH Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh 

  - Các phòng, khoa chức năng 

  - Các đoàn thể 

  

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc tổ chức các 

hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao (VH-VN-TDTT) chào mừng ngày 

Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 dành cho CB-GV-CNV và HSSV toàn trường; 

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2015-2016 của Công đoàn cơ sở Trường  

Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh; 

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015-2016 

của Ban Chấp hành Đoàn trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh; 

 Ban Chấp hành Đoàn trường phối hợp với Công đoàn cơ sở  xây dựng Kế hoạch tổ 

chức phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 như sau: 

I/ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

- Thiết thực chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; 

- Tạo môi trường thi đua học tập và rèn luyện sôi nổi cho đoàn viên, học sinh sinh 

viên toàn trường lập thành tích chào mừng kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

20/11/1982 - 20/11/2015; 

- Nhằm phát động phong trào rèn luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe trong 

toàn bộ cán bộ giáo viên, học sinh - sinh viên, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác, 

học tập và nghiên cứu khoa học; 

- Xây dựng tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa các cá nhân, các đơn 

vị. Đẩy mạnh hoạt động các phong trào VH-VN-TDTT, nâng cao thể chất, tăng cường sức 

khỏe trong toàn HSSV. Xây dựng cơ quan văn hóa, văn minh, tạo môi trường học tập thân 

thiện học sinh tích cực; 

- Qua hoạt động này nhằm tìm ra những tài năng thành lập các đội tuyển thể thao, 

văn nghệ của nhà trường tham gia Hội thao HSSV khối các trường chuyên nghiệp năm 2016 

và các phong trào văn nghệ, TDTT do Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn tổ chức…; 

- Tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn. 

II/ NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Thi đua học tập, rèn luyện tốt  và xây dựng lớp học xanh sạch đẹp 

- Đối tượng tham gia: Tất cả học sinh TCCN thuộc các lớp trong toàn trường. 

- Nội dung thi đua: 
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+  Học tập tốt: đi học đầy đủ, đúng giờ, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, chú ý lắng 

nghe và góp ý xây dựng bài, không gian lận trong thi cử, không nợ môn, giúp bạn học tốt, 

thực hiện tốt cuộc vận động: “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 

+  Rèn luyện tốt: Rèn luyện đạo đức lối sống, kỷ luật, tác phong, chấp hành tốt chính 

sách của Đảng, pháp luật nhà nước đặc biệt không vi phạm nội quy của Nhà trường. 

+  Xây dựng lớp học xanh sạch đẹp: Nêu cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh 

trường, lớp, nơi công cộng. Tổ chức trang trí lớp học (khẩu hiệu tuyên truyền, trồng cây 

xanh, treo bảng nội quy, bàn ghế ngay ngắn, bảng sạch sẽ, có bình bông bàn giáo viên…). 

Trồng, chăm sóc và bảo vệ tốt các bồn hoa, chậu kiểng, cây xanh trong khuôn viên lớp học 

của mình. 

- Thời gian thực hiện:  Từ ngày 19/10/2015 đến hết ngày 19/11/2015. 

- Tiêu chí đánh giá: (có hướng dẫn cụ thể) 

2.  Tổ chức Hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

Tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam nhằm Tri ân thầy cô: 

- Đối tượng tham gia: Toàn thể học sinh TCCN và sinh viên Đại học Trà Vinh, ĐH 

Lâm nghiệp 2 đang học tập tại trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh 

- Chủ đề: Ca ngợi truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam, truyền thống cách mạng, 

Ca ngợi Đảng CSVN quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước con người 

Việt Nam, tuổi trẻ HSSV, truyền thống  Đoàn - Hội.  

- Thể loại: Đơn ca, song ca, tốp ca, ca - múa, nhảy hiện đại, tân cổ giao duyên, sử 

dụng nhạc cụ dân tộc... 

- Thời gian: Các Chi đoàn tự tập luyện (từ ngày 25/10/2015 đến ngày thi vòng sơ 

khảo và vòng thi chung kết) 

+ Dự kiến vòng sơ khảo: Vào lúc 13giờ 30 ngày 12-13/11/2015 (Thứ năm, thứ sáu) 

+ Dự kiến vòng chung kết: Vào lúc 18giờ ngày 18/11/2015 (Thứ tư) 

3.  Hội thi Cắm hoa và thiết kế báo tường 

* Hội thi cắm hoa 

- Đối tượng tham gia: Toàn thể học sinh TCCN và sinh viên Đại học Trà Vinh, ĐH 

Lâm nghiệp 2 đang học tập tại trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh 

- Chủ đề:  Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11  

- Thời gian dự kiến: Vào lúc 13h30 ngày 19/11/2015 tại phòng 14B Trường TC 

Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh. 

- Thể lệ:  (có hướng dẫn riêng) 

* Hội thi thiết kế báo tường 

- Đối tượng tham gia: Tất cả học sinh TCCN thuộc các lớp trong toàn trường. 

- Chủ đề:  Nội dung bài viết xoay quanh chủ đề Tri ân thầy cô giáo, các vấn đề liên 

quan đến mái trường, Thầy/Cô, học sinh, sinh viên, bạn bè, phong trào học tập, nghiên cứu 

khoa học, phong trào sinh viên tình nguyện, có hình ảnh minh họa kèm theo. 

- Hình thức: Bài viết được trình bày trên khổ giấy A0 (có thể đóng khung, trang 

trí…) 

- Thời gian-Địa điểm: Vào lúc 7giờ 30 ngày 14/11/2015 tại phòng học Trường TC 

Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh. 

- Thể lệ:  (có hướng dẫn riêng) 
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4. Tổ chức hoạt động thể dục thể thao 

4.1. Môn bóng chuyền nam dành cho CB-GV-CNV và sinh viên ĐH Trà Vinh, ĐH 

Lâm Nghiệp 2 

- Nội dung thi đấu: Mỗi lớp ĐH (Trà Vinh - Lâm Nghiệp 2) và Chi đoàn Cơ quan 

thành lập 01 đội bóng: 12 người (gồm 01 HLV và 11 VĐV) 

- Thể thức thi đấu: Căn cứ số lượng đội đăng ký. BTC sẽ chia bảng hoặc  chia cặp 

đấu loại trực tiếp. 

- Trang phục thi đấu: Các đội tự trang bị quần - áo thể thao đồng phục. 

- Luật thi đấu: Áp dụng luật bóng chuyền Việt Nam hiện hành 

4.2. Môn bóng chuyền nam – nữ  dành cho học sinh TCCN 

- Nội dung thi đấu: Mỗi Chi đoàn lớp thành lập đội bóng (gồm 01 đội nam, 01 đội 

nữ): 12 người/ đội. 

- Thể thức thi đấu: Căn cứ số lượng đội đăng ký. BTC sẽ chia bảng hoặc  chia cặp 

đấu loại trực tiếp. 

- Trang phục thi đấu: Các đội tự trang bị quần - áo thể thao đồng phục. 

- Luật thi đấu: Áp dụng luật bóng chuyền Việt Nam hiện hành 

4.3.  Môn cầu lông dành cho học sinh TCCN 

- Nội dung thi đấu:  Đơn nam, đơn nữ 

- Thể thức thi đấu: Bốc thăm đấu loại trực tiếp. 

- Số lượng thi đấu: Mỗi Chi đoàn đăng ký ít nhất 01 VĐV/ nội dung thi đấu 

- Luật thi đấu: Áp dụng luật cầu lông Việt Nam hiện hành 

4.4.  Môn bóng bàn dành cho học sinh TCCN 

- Nội dung thi đấu: Đơn nam, đơn nữ 

- Thể thức thi đấu: Bốc thăm đấu loại trực tiếp. 

- Số lượng thi đấu: Mỗi Chi đoàn đăng ký ít nhất 01 VĐV/ nội dung thi đấu 

- Luật thi đấu: Áp dụng luật bóng bàn Việt Nam hiện hành 

4.5.  Môn điền kinh cho học sinh TCCN 

- Nội dung thi đấu: Chạy 100m nam - nữ; Chạy 1500m - nam, 800m - nữ;  Nhảy 

cao: nam - nữ; Nhảy xa: nam - nữ. 

- Thể thức thi đấu: Bốc thăm đấu loại trực tiếp. 

- Số lượng thi đấu: Mỗi chi đoàn đăng ký ít nhất 01 VĐV/nội dung thi đấu 

- Luật thi đấu: Áp dụng luật các môn điền kinh Việt Nam hiện hành 

4.6.  Môn Cờ  vua dành cho học sinh TCCN 

- Nội dung thi đấu: Đơn nam, đơn nữ 

- Thể thức thi đấu: Bốc thăm đấu loại trực tiếp. 

- Số lượng thi đấu: Mỗi chi đoàn cử 01 VĐV nam, 01 VĐV nữ tham gia. 

- Luật thi đấu: Áp dụng luật cờ vua Việt Nam hiện hành 

4.7. Thời gian- địa điểm thi đấu 

- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/10/2015 

- Thời gian thi đấu : Từ  ngày 24/10 /2015 đến hết ngày 17/11/2015. 

- Địa điểm thi đấu: Tại Sân vận động và nhà thi đấu của trường TC Kinh tế - Kỹ 

thuật Tây Ninh. 
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III/ THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC 

BCH Công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành Đoàn trường chịu trách nhiệm tổ chức phong 

trào, Báo cáo tổng kết, khen thưởng vào ngày 20/11/2015. 

IV/ KINH PHÍ TỔ CHỨC – GIẢI THƯỞNG 

1. Kinh phí thực hiện 

- Công đoàn cơ sở hỗ trợ toàn bộ kinh phí tổ chức giải đấu bóng chuyền nam dành 

cho CB-GV-CNV và sinh viên ĐH Trà Vinh- Lâm Nghiệp 2 

- Ban Chấp hành Đoàn trường chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch kinh phí trình 

Ban Giám hiệu xét duyệt để thực hiện. 

- Ban Chấp hành Chi đoàn lớp TCCN, Chi đoàn Cơ quan, Các lớp ĐH (Trà Vinh, 

Lâm nghiệp 2) tự túc kinh phí tập luyện và tham gia thi đấu trong suốt quá trình tham dự 

phong trào. 

2. Cơ cấu giải thưởng 

 Ban tổ chức sẽ trao giấy khen và phần thưởng cho các đội và cá nhân đạt giải nhất, 

nhì, ba ở các nội dung thi đua. Ngoài ra BTC còn thưởng 01giải phụ cho phần thi thi Báo 

tường có nội dung hay và học sinh tự sang tác. 

V/ KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

1. Khen thưởng 

Nhà trường, BCH Công đoàn cơ sở, BCH Đoàn trường khen thưởng những tập thể 

và các cá nhân có thành tích cao trong phong trào thi đua. 

2. Kỷ luật 

Tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật nhà trường, có hành vi xấu, gây mất an ninh trật tự 

trong quá trình tổ chức phong trào tùy theo mức độ Nhà trường, BCH Công đoàn cơ sở, 

BCH Đoàn trường sẽ có hình thức kỷ luật. 

VII/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Thành lập Ban tổ chức để triển khai thực hiện theo kế hoạch. 

- Các lớp Đại học đăng ký đội tuyển tham gia cho BTC thông qua giáo viên chủ 

nhiệm lớp. 

- Chi đoàn Cơ quan và các lớp đăng ký đội tuyển cho Ban tổ chức thông qua BCH 

Đoàn trường. 

- BCH Công đoàn ra quyết định thành lập BGK, Tổ trọng tài để đánh giá kết quả thi 

đua. 

- BCH Đoàn trường phối hợp với các phòng chức năng, tổ bộ môn để chuẩn bị tốt cơ 

sở vật chất, thiết bị cần thiết cho các nội dung thi đua. 

Trên đây là kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt 

Nam 20/11/2015 của BCH Công đoàn cơ sở, BCH Đoàn trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ 

thuật Tây Ninh. Rất mong được sự ủng hộ, hỗ trợ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các 

phòng khoa./. 

Ý KIẾN ĐẢNG ỦY 

BÍ THƯ 

TM. BCH CĐCS 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG 

BÍ THƯ 

 

 

 


