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          Đắk Lắk, ngày        tháng 9 năm 2020 

KẾ HO  H 

 ổ chức Hội thi “ iai điệu  uổi hồng” tỉnh  ắk Lắk 

lần thứ XIV năm 2020 

 

 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT), Sở GDĐT xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi “Giai điệu Tuổi hồng” 

tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIV năm 2020 (gọi tắt là Hội thi) với những nội dung cụ 

thể như sau: 

 . Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống cho học sinh thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ; tạo sân chơi lành 

mạnh, thiết thực cho học sinh, thúc đẩy công tác giáo dục thẩm mỹ trong các 

đơn vị, trường học; 

- Thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020, đặc biệt chào 

mừng kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020) và 

thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. 

2. Yêu cầu 

- Hội thi phải được phát động đến từng học sinh và trường học; được tổ 

chức từ cấp trường, cấp huyện đến cấp tỉnh; tạo không khí vui tươi phấn khởi, 

đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. 

- Các đơn vị tham gia đầy đủ, đúng đối tượng, thành phần theo quy định 

của Điều lệ Hội thi. 

- Trong quá trình tổ chức hội thi, các đơn vị phải triển khai đầy đủ và kịp 

thời các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 và các 

bệnh truyền nhiễm khác theo các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý và khuyến 

cáo của ngành Y tế nhằm đảm bảo an toàn về sức khoẻ cho học sinh và 

CBGVNV. 

II. Nội dung  

1.  ối tượng tham gia 

- Tất cả học sinh đang tham gia học tập tại các trường phổ thông trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk. 

2. Nội dung dự thi 

Nội dung dự thi bao gồm các tiết mục ca, múa, nhạc do cá nhân và tập thể 

học sinh biểu diễn. Chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, 



  

nhà trường ca ngợi nghề dạy học, tình cảm quý mến đối với 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. 

3.  hời gian, địa điểm 

a. Hội thi cấp cơ sở 

Hội thi cấp trường do lãnh đạo nhà trường quyết định; cấp huyện, thị xã, 

thành phố do Trưởng Phòng GDĐT quyết định. Hội thi cấp cơ sở phải kết thúc 

trước ngày 09/11/2020. 

b. Hội thi cấp tỉnh 

Hội thi cấp tỉnh được tổ chức trong 03 ngày (dự kiến vào tuần thứ 3 tháng 

11 năm 2020) tại thành phố Buôn Ma Thuột.  

c. Tổ chức công diễn 

Ban Tổ chức lựa chọn những tiết mục đặc sắc đạt giải trong Hội thi để 

công diễn. Đêm công diễn được tổ chức dự kiến vào tuần thứ 3 tháng 11 năm 

2020, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk. 

III.  ổ chức thực hiện 

1. Khối trường  HP , trường phổ thông có nhiều cấp học 

- Căn cứ vào kế hoạch này và điều kiện thực tế của đơn vị để tổ chức hoạt 

động cấp trường nhằm tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi. Các hoạt động cần 

phải đảm bảo ý nghĩa, tiết kiệm, hiệu quả và triển khai đầy đủ công tác phòng 

chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác. 

- Mỗi đơn vị thành lập 01 đoàn tham gia Hội thi cấp tỉnh. 

2. Khối phòng  iáo dục và  ào tạo 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức Hội thi cấp trường nhằm tạo nên 

không khí vui tươi, sôi nổi ở cơ sở. Các hoạt động cần phải đảm bảo ý nghĩa, tiết 

kiệm, hiệu quả và triển khai đầy đủ công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là 

dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác. 

- Căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị để tổ chức Hội thi cấp huyện, thị 

xã, thành phố. 

- Mỗi Phòng GDĐT thành lập đoàn tham gia Hội thi cấp tỉnh. 

3. Các phòng, ban chuyên môn thuộc  ở  iáo dục và  ào tạo 

- Giao Phòng Chính, trị tư tưởng chủ trì tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai 

thực hiện Kế hoạch này; tham mưu tổ chức Hội thi cấp tỉnh và đêm công diễn. 

- Giao Phòng Kế hoạch Tài chính phối hợp với Phòng Chính, trị tư tưởng 

tham mưu lãnh đạo Sở bố trí kinh phí tổ chức triển khai thực hiện các nội dung 

trong Kế hoạch. 

- Văn Phòng Sở phối hợp với Phòng Chính, trị tư tưởng thống nhất thời 

gian tổ chức Hội thi cấp tỉnh và đêm công diễn. 



  

- Các phòng, ban khác căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình để phối 

hợp triển khai thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi “Giai điệu Tuổi hồng” tỉnh Đắk Lắk 

lần thứ XIV năm 2020 của Sở GDĐT. Các đơn vị, trường học nghiên cứu, triển 

khai thực hiện. Mọi thông tin liên hệ Phòng Chính, trị tư tưởng, Sở GDĐT, số 

điện thoại 0262.3811.388./. 

 
 ơi nh n  
- Vụ GDCTHSSV-Bộ GDĐT;    (để báo cáo) 

- UBND tỉnh, BTG Tỉnh ủy;  

- Sở VHTTDL, Tỉnh đoàn (để phối hợp);      

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);  

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;  

- Trường THPT, Phổ thông có nhiều cấp học;   (để thực hiện) 

- Các phòng, ban của  Sở      

- Lưu: VT, P.CTTT. 
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Phạm  ăng Khoa 
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