
UBND TỈNH BẮC GIANG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGÔ GIA TỰ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /KH-CĐNGT             Bắc Giang, ngày       tháng 10 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Liên hoan văn nghệ, thể dục thể thao học sinh, sinh viên  

Năm học 2022- 2023 

 

Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022- 2023, Nhà trường 

xây dựng Kế hoạch tổ chức “Liên hoan văn nghệ, thể dục thể thao học sinh, 

sinh viên (HSSV) năm học 2022- 2023” như sau: 

I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU 

- Phát triển phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ trong Trường 

nhằm xây dựng nếp sống, phong cách ứng xử văn hóa, góp phần xây dựng môi 

trường giáo dục lành mạnh; Nâng cao thị hiếu thẩm mỹ, trình độ thưởng thức 

nghệ thuật cho HSSV và khả năng tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, 

văn hóa, văn nghệ, góp phần  giáo dục toàn diện HSSV. 

- Góp phần thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức, 

kỹ năng, tạo sân chơi bổ ích cho HSSV; tuyên dương, tôn vinh các điển hình 

tiên tiến, sắc xuất trong lĩnh vực thể dục, thể thao, văn hoá, văn nghệ. 

- Chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học 2022- 2023: Chào mừng 

thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày 

hội Quốc phòng toàn dân 22/12, Ngày truyền thống HSSV 09/01, ngày Thầy 

thuốc Việt Nam 27/02, … 

- Tổ chức Liên hoan văn nghệ, thể dục thể thao HSSV lành mạnh, phù 

hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc; đề cao tinh thần thể dục, thể thao 

trung thực, cao thượng, công bằng, chính xác, khách quan; Nghi thức tổ chức 

phải được tiến hành trang trọng, phù hợp với quy mô giải, tiết kiệm, chống 

lãng phí. 

 -  Đảm bảo tính thiết thực, phát huy tác dụng trước, trong và sau phong 

trào thi đua; Đảm bảo quyền lợi của HSSV khi đạt kết quả cao trong Liên hoan.  

- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết theo 

yêu cầu chuyên môn và an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi 

trường trong thời gian tổ chức Liên hoan. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

HSSV trong toàn trường. 

III. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Liên hoan văn nghệ 

1.1. Chủ đề: Tập trung vào các chủ đề sau: Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt 

Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh; ca ngợi thành quả cách mạng và sự nghiệp đổi 

mới của đất nước, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam 
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trong chiến đấu, lao động, học tập; ca ngợi sự nghiệp giáo dục, y tế, ca ngợi 

thầy cô và mái trường. 

1.2. Thể loại  

- Về ca: Đơn ca, Song ca, Tốp ca; 

- Về múa: Múa đơn, Múa tốp hoặc nhảy tập thể (dân vũ); 

- Về nhạc cụ: Độc tấu, Hòa tấu,… 

1.3. Thể lệ 

- Thể lệ Liên hoan văn nghệ HSSV được ban hành kèm theo Kế hoạch này.  

- Nếu đội nào có nhu cầu sử dụng nhạc của Ban tổ chức phải đăng ký 

trước (cùng với bản đăng ký chương trình dự thi).  

- Các đội tự chọn trang phục phù hợp thuần phong mĩ tục của dân tộc, 

trang trọng, lịch sự. 

1.4. Thành phần: chia thành 06 đội và được cơ cấu như sau: 

- Khoa Sư phạm: 03 đội (K40: 01 đội, K41: 01 đội, K42: 01 đội); 

- Các khoa khối ngành Sức khỏe: 03 đội (K50, 51: 01 đội, K1: 01 đội,  

K2: 01 đội);  

1.5. Thời gian, địa điểm  

- Thời gian biểu diễn: 19h00’, ngày 14/11/2022 (thứ Hai). 

- Địa điểm: Nhà Đa chức năng (Cơ sở 1). 

- Thành phần: 

+ Đại biểu, khách mời; 

+ Lãnh đạo Trường; 

+ Lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể; 

+ Cố vấn học tập/giáo viên chủ nhiệm; 

+ Các đội thi; 

+ HSSV trong toàn trường. 

(Thời gian khớp nhạc, chạy chương trình: 19h00’, ngày 13/11/2022). 

2. Thể thao 

- Điều lệ Giải thể thao HSSV được ban hành kèm theo Kế hoạch này.  

- Gồm 03 môn thi đấu: Cầu lông, bóng chuyền hơi nữ, kéo co nữ. 

2.1. Môn Cầu lông 

- Nội dung: Gồm 03 nội dung (đôi nam; đôi nữ; đôi nam- nữ). Căn cứ 

vào khả năng thi đấu, các lớp tự bố trí, xếp cặp theo từng nội dung thi đấu (mỗi 

lớp đăng ký 03 đôi theo 3 nội dung).  

- Thời gian, địa điểm thi đấu: Từ 19h00’, ngày 22- 25/11/2022 tại nhà 

Đa chức năng của Trường. 
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2.2. Môn Bóng chuyền hơi nữ  

- Nội dung: Bóng chuyền hơi nữ, gồm 11 đội và được cơ cấu như sau: 

+ Khoa Sư phạm: 07 đội (Mỗi lớp 01 đội); 

+ Các lớp K50, 51- KSK: 01 đội; 

+ Các lớp K1- KSK: 01 đội; 

+ Các lớp K2- KSK: Dược: 01 đội; Điều dưỡng, KTPHCN: 01 đội. 

- Thời gian, địa điểm thi đấu: Từ 16h30’, ngày 07- 13/11/2022, tại sân 

Bóng chuyền của Trường. 

2.3. Môn Kéo co nữ  

- Nội dung: Kéo co nữ, gồm 11 đội và được cơ cấu như sau: 

+ Khoa Sư phạm: 07 đội (Mỗi lớp 01 đội); 

+ Các lớp K50, 51- KSK: 01 đội; 

+ Các lớp K1- KSK: 01 đội; 

+ Các lớp K2- KSK: Dược: 01 đội; Điều dưỡng, KTPHCN: 01 đội. 

- Thời gian, địa điểm thi đấu: 01 buổi chiều, từ 16h30’, ngày 08, 

09/11/2022, tại sân Bóng chuyền của Trường. 

* Lưu ý: 

Các khoa gửi danh sách HSSV tham gia theo từng nội dung thi đấu (theo 

mẫu) về phòng Hướng nghiệp- Công tác HSSV theo địa chỉ email: 

huongnghiepcthssv@gmail.com và 01 bản có xác nhận của lãnh đạo đơn vị, cô 

Nguyễn Thị Yến nhận trước ngày 01/11/2022. Lịch bắt thăm chia bảng, thứ tự 

thi đấu vào hồi 09h00’ ngày 03/11/2022 (phòng 106- Giảng đường). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Hướng nghiệp- Công tác HSSV 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch, Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, các 

Ban chuyên môn và tổ chức các nội dung theo Kế hoạch; 

- Chụp ảnh, viết bài đăng tin trên Website Trường; 

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường phổ biến Kế 

hoạch đến toàn thể HSSV trong Nhà trường. 

2. Phòng Tổ chức- Hành chính 

- Phối hợp với Phòng Hướng nghiệp- Công tác HSSV xây dựng Thể lệ, 

Điều lệ; cử Giảng viên tham gia các Ban chuyên môn Liên hoan văn nghệ, thể 

dục thể thao HSSV;  

- Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất đảm bảo theo Kế hoạch tại Nhà 

đa chức năng, Sân bóng chuyền: Chủ động làm việc với Điện lực huyện Tân 

Yên đảm bảo Hệ thống điện, âm thanh, ánh sáng; 02 maket (theo mẫu, tại Nhà 

đa chức năng và Sân bóng chuyền); hoa trang trí, khay đựng quà tặng; nước 

uống, cốc uống nước (đại biểu, HSSV); bàn ghế (đại biểu, BGK), ghế ngồi 

HSSV (400 chiếc),… 

mailto:huongnghiepcthssv@gmail.com
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- Chủ trì phối hợp với Công an xã Quế Nham đảm bảo an toàn, an ninh 

trật tự cho Liên hoan. 

3. Phòng Kế hoạch- Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với phòng Hướng nghiệp- Công tác HSSV, tham mưu 

với Hiệu trưởng thanh toán kinh phí cho các hoạt động theo Kế hoạch đã được 

phê duyệt. 

4. Các khoa có HSSV 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Hướng nghiệp- Công tác HSSV lập danh 

sách HSSV tham gia các nội dung theo Kế hoạch; 

- Quán triệt và động viên HSSV tích cực tham gia, cổ vũ Liên hoan theo 

Kế hoạch; 

- Phân công cố vấn học tập/giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở và quản lý 

HSSV trong quá trình diễn ra Liên hoan. 

5. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường 

 Chủ trì, phối hợp với phòng Hướng nghiệp- Công tác HSSV tổ chức, 

phát động thi đua, động viên đoàn viên, hội viên trong toàn trường tích cực 

tham gia Liên hoan theo Kế hoạch. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Liên hoan văn nghệ, thể dục thể thao 

HSSV năm học 2022- 2023, Nhà trường yêu cầu các đơn vị, đoàn thể thực hiện 

tốt các nội dung theo Kế hoạch./. 

 
Nơi nhận: 

- HT, các PHT (để c/đ); 

- Các đơn vị TT (để t/h); 

- ĐTN , HSV (để p/h); 

- Ban CNTT (để đăng website Trường); 

- Lưu: VT, KH-TC, HN-CT HSSV. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

  

 

 

 

Đỗ Văn Hải 
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Market 1: Trang trí tại Nhà ĐCN (xong trước 9h00’ 11/11/2022): 

 

 

 

                UBND TỈNH BẮC GIANG                         Logo: Trường, Đoàn TN 

      TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGÔ GIA TỰ 

 

LIÊN HOAN 

VĂN NGHỆ, THỂ DỤC THỂ THAO HỌC SINH, SINH VIÊN  

NĂM HỌC 2022- 2023 

 

 

Bắc Giang, ngày 14 tháng 11 năm 2022 

 

 

 

- Nền xanh, hoa văn trống đồng, phía dưới hoa sen, chữ đỏ, có tranh minh 

họa các hoạt động văn nghệ. 

 
 

Market 2: Trang trí tại Sân bóng chuyền (xong trước 9h00’ 07/11/2022): 

 

 

 

 

                UBND TỈNH BẮC GIANG                         Logo: Trường, Đoàn TN 

      TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGÔ GIA TỰ 

 

LIÊN HOAN 

VĂN NGHỆ, THỂ DỤC THỂ THAO HỌC SINH, SINH VIÊN  

NĂM HỌC 2022- 2023 

 

 

Bắc Giang, tháng 11 năm 2022 

 

 

 

- Bảng khung kẽm có chân; 

- Nền xanh, hoa văn trống đồng, phía dưới hoa sen, chữ đỏ; có tranh minh 

họa các hoạt động TDTT. 
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CHƯƠNG TRÌNH LIÊN HOAN VĂN NGHỆ HSSV  

NĂM HỌC 2022- 2023 

(Từ 19h00’, ngày 14/11/2022) 

 

TT 
Thời 

gian 
Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân phụ 

trách 

Ghi chú 

1 19h00’ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu MC  

2 19h05’ Phát biểu khai mạc  LĐ trường  
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19h05’- 

19h15’ 

- Giới thiệu thành phần BGK, Thể lệ  

“Liên hoan văn nghệ HSSV năm học 

2022- 2023”  

- Trao cờ Lưu niệm, hoa cho các đội 

tham gia. 

 

MC 

 

4 19h15’- 

22h15’ 

Chương trình biểu diễn của các đội  Các đội  

7 22h25- 

22h30’ 

Giải lao: Các tiết mục Văn nghệ do cá 

nhân HSSV đăng ký  

MC  

8 22h30’ Trao giải thưởng LĐ trường  

9 22h35’ Bế mạc MC  
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