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KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI

SÁNG TÁC TRUYỆN NGẮN TUỔI HỌC TRÒ & TRANG THƠ NHÀ GIÁO

Nhằm thực hiện kế hoạch năm học 2017 – 2018; chuẩn bị kỉ niệm chào mừng 10 năm thành
lập trường (2010 – 2020); trường THPT Duy Tân phát động tổ chức hội thi “Sáng tác truyện
ngắn tuổi học trò & Trang thơ nhà giáo” năm học 2017 – 2018.

A.Thể lệ:
1. I.Truyện ngắn tuổi học trò:
2. 1.Đối tượng dự thi: Dành cho học sinh đang học tại trường.
3. 2.Nội dung và hình thức:
4. a.Đề tài: Sáng tác về mái trường, thầy cô, quê hương, tình bạn, tình yêu và cuộc sống...
5. b.Nội dung: Thể hiện tâm hồn thơ ngây, tinh khôi, trong sáng của tuổi học trò.
6. c.Thể loại: Truyện ngắn.
7. 3.Thời gian: Bắt đầu phát động và nhận bài từ ngày 20/9/2017 đến hết ngày 15/11/2017.
Mỗi tác giả có thể tham gia nhiều tác phẩm. Bài dự thi được đánh máy gửi qua mail:
ng
uvandt@gmail.com
. Ghi rõ họ tên, lớp.
8. 4.Hình thức chấm chọn: Hằng tuần, Ban giám khảo sẽ tuyển chọn những tác phẩm đạt
yêu cầu và gửi về ban quản trị websi nhà trường đăng trên mục
Trang sáng tác.
Trung tuầtháng 11/ 2017 sẽ chấm chọn những tác phẩm đạt giải và trao thưởng vào
Ngày tri ân thầy cô
.
9. II.Trang thơ Nhà Giáo:
10. 1.Đối tượng tham gia: CBGVCNV đã và đang công tác tại trường THPT Duy Tân.
11. 2.Nội dung và hình thức:
12. a.Đề tài: Tự do...
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13. b.Nội dung: Nỗi niềm Nhà giáo; những cảm xúc ưu tư, triết luận về cuộc đời...
14. c.Thể loại: Thơ.
15. d.Thời gian: Bắt đầu phát động và nhận bài từ ngày 20/9/2017 đến hết ngày
31/01/2018. Mỗi tác giả có thể tham gia nhiều tác phẩm. Bài dự thi được đánh máy gửi qua mail:
nguvandt@gmail.com
. Ghi rõ họ tên, tổ.
16. e.Hình thức chấm chọn: Hằng tuần, Ban giám khảo sẽ tuyển chọn những tác phẩm đạt
yêu cầu và gửi về ban quản trị websi nhà trường đăng trên mục
Trang sáng tác.
Cuối tháng 01/ 2018 sẽ tuyển chọn những tác phẩm có chất lượng và mời tác giả nhận quà của
BTC và tham gia CLB thơ vào đêm Nguyên tiêu 2018.

B. Thể thức thực hiện:

Nhà trường giao cho Tổ Ngữ văn phối hợp cùng Ban hoạt động ngoài giờ tổ chức phát động;
GVCN phổ biến cho học sinh; Thư kí hội đồng phổ biến cho CBGVCNV toàn trường;

Ban giám khảo (có quyết định riêng) có trách nhiệm tuyển chọn những tác phẩm có chất lượng.
Hằng tuần gửi Ban quản trị websi đăng lên mục Trang sáng tác. Cuối đợt chấm chọn, đề xuất
nhà trường trao giải.

Ban quản trị websi mở trang mục Trang sáng tác, nhận bài từ BGK để đưa lên trang web công
khai, kịp thời.

Bộ phận tài vụ và văn phòng nhà trường có trách nhiệm tham mưu và thực hiện các nhu cầu
thiết yếu về tài chính, cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động của hội thi.

Đoàn trường căn cứ vào kế hoạch có phương án tính điểm thi đua cho từng lớp. Công đoàn
nghiên cứu phối hợp, động viên CBĐV công đoàn tham gia.
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Tam Kỳ, ngày 15 tháng 9 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG
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