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KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC THI VIẾT BÁO TƯỜNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 37 NĂM
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ( 20/11/1982 – 20/11/2019)
I-MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
Chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 –
20/11/2019). Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành A, tổ chức hội thi
“Viết báo tường” nhằm tạo sân chơi, giải trí lành mạnh, vui tươi, phấn khởi, qua
đó tôn vinh nghề dạy học và tăng cường giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa các đơn
vị trong ngành giáo dục huyện.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Tất cả các trường MN-MG; TH; THCS trực thuộc Phòng GD&ĐT huyện
Châu Thành A.
III. NỘI DUNG
Chủ đề về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ca ngợi quê hương đất nước,
con người Việt Nam, ca ngợi huyện Châu Thành A và tỉnh Hậu Giang hơn 15
năm trưởng thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí
Minh, tôn vinh nghề dạy học và người giáo viên nhân dân, thầy cô, bạn bè, môi
trường học đường, truyền thống Nhà trường, ATGT, tệ nạn xã hội, trường học
thân thiện, HS tích cực, những tấm gương điển hình vượt khó.
IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN
Các đơn vị thực hiện từ nay đến ngày 12/11/2019 (các đơn vị nộp sản
phẩm về phòng Giáo dục và Đào tạo lúc 15 giờ ngày 12/11/2019).
V. THỂ LỆ HỘI THI
1. Nội dung
- Lời ngõ, tựa đề, nhan đề có ý nghĩa với chủ đề bài viết.
- Thể loại đa dạng, phong phú tùy điều kiện từng trường như: Tự sự, văn
xuôi, thơ ca, hò vè, truyện ngắn, truyện cười… hạn chế sưu tầm.
- Các bài viết phải đúng nội dung, chủ đề cuộc thi.
- Nội dung các bài viết hay, có ý nghĩa, có cảm xúc.
2. Hình thức:
- Tờ báo được trang trí trên khổ giấy A0, trình bày theo chiều đứng, đóng
khung.
- Tựa báo tường là tên của trường (VD: Trường THCS Võ Thị Sáu)
- Bố cục trình bày hài hòa, cân đối rõ ràng, màu sắc trang nhã, phù hợp
mang tính giáo dục cao.
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- Chữ viết tay đẹp, rõ ràng, dễ đọc không sai chính tả (không đánh máy vi
tính).
- Có sự sáng tạo.
- BTC sẽ đánh giá cao các bài viết đầu tư công phu, phong phú, nhiều thể
loại và có chất lượng tốt.
3. Số lượng:
Mỗi thể loại không quá 5 bài.
VI. KHEN THƯỞNG
Cơ cấu giải thưởng theo 3 cấp:
1. Mầm non – Mẫu giáo: 10 đơn vị
01 giải nhất; 01 giải nhì; 01 giải ba.
2.Tiểu học: 24 đơn vị
01 giải nhất; 02 giải nhì và 04 giải ba.
3.THCS: 05 đơn vị
01 giải nhất và 01 giải nhì.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng và triển khai kế hoạch thể lệ cuộc thi.
-Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi.
- Lập dự trù kinh phí tổ chức và khen thưởng cho cuộc thi.
- BTC, BGK chọn những tờ báo xuất sắc để khen thưởng.
- Tất cả các tờ báo tường đều được trưng bày vào ngày tổ chức 20/11 của
huyện.
2. Đối với các đơn vị MN-MG; TH; THCS
- Tất cả các tờ báo tường đều được trưng bày vào ngày tổ chức 20/11 của
huyện, nên các trường phải đầu tư nội dung lẫn hình thức, đây cũng là uy tín của
trường cũng là uy tín chung của toàn ngành.
- Công đoàn phối hợp với chính quyền phát động trong nhà trường tham
gia cuộc thi.
Nhận được kế hoạch này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị
khẩn trương triển khai và tổ chức thực hiện để cuộc thi “Viết báo tường” của
ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành A đạt chất lượng và hiệu quả tốt
nhất.
*Nơi nhận:
- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT;
- Các đơn vị MN-MG; TH; THCS trực thuộc PGD&ĐT;
- Lưu:VT, TĐ-KT.
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