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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT ĐA PHƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: __/KH/THPT-ĐP 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24  tháng 10 năm 2017 

  

KẾ HOẠCH 

Thi đua làm báo tường 

Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11 

Năm học 2017 - 2018 
 

Trường THPT Đa Phước  xây dựng kế hoạch thực thi đua làm báo tường chào 

mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Giúp học sinh rèn kỹ năng làm việc nhóm, có tinh thần tập thể, biết vận dụng 

kiến thức đã học, đặc biệt là kiến thức Ngữ văn. 

- Giúp học sinh thể hiện được tình cảm yêu kính và biết ơn thầy cô giáo được thể 

hiện bằng những lời văn, câu thơ chân thật và giàu cảm xúc. 

2. Yêu cầu: 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI: 

1. Đối tượng: 

- Tập thể các lớp của năm học 2017 – 2018, toàn thể học sinh đang học tại 

trường. 

- Mỗi lớp thành lập Ban biên tập tờ báo, làm việc dưới sự hướng dẫn của giáo 

viên chủ nhiệm. 

2. Cách thức dự thi: 

- Mỗi lớp dự thi 01 tờ báo tường, trình bày trên giấy bìa cứng, khổ Ao (còn gọi 

là giấy roky), được trình bày đẹp và có nội dung phù hợp. Các lớp thực hiện 

theo “Biểu điểm chấm báo tường 20 – 11 – 2017” kèm theo kế hoạch này. 

- Chủ để Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam: thể hiện lòng biết ơn, yêu kính 

thầy cô giáo, những người hy sinh thầm lặng cho sự nghiệp trồng người; tình 

cảm bạn bè chân thành trong sáng dưới mái trường; tình yêu quê hương đất 

nước và khát vọng sống đẹp của tuổi trẻ. 

3. Thời gian dự thi:  

- Nộp tờ báo hoàn chỉnh: Sáng thứ năm, 16/11/2017 (trước 11:30 phút) 

- Địa điểm nộp báo: Văn phòng Đoàn. 

- Người nhận báo: Thầy Lê Hoàng Linh – TLTN; BCH Đoàn trường. 
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4. Cơ cấu giải thưởng:   

- Chọn giải I, II, III toàn trường; 

- Giá trị giải thưởng theo kinh phí chung của hoạt động Chào mừng Ngày Nhà 

giáo Việt Nam 20 – 11 do Đoàn trường tổ chức. 

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban tổ chức: 

- Thầy Nguyễn Hồng Châu – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng – Trưởng ban. 

- Thầy Nguyễn Văn Hiền  – Phó hiệu trưởng – Phó trưởng ban thường trực 

- Thầy Lê Hoàng Linh – Trợ lý Thanh niên – Phó ban. 

- Thầy Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp – Thành viên 

2. Ban giám khảo: 

- Cô Hồ Thị Ngọc Dung - Tổ trưởng Ngữ văn  – Trưởng ban 

- Cô Võ Thị Mỹ Phượng  - Giáo viên Ngữ văn  – Phó ban. 

- Cô Võ Thị Lang  - Giáo viên Ngữ văn – Thành viên 

- Cô Nguyễn Thị Minh  - Giáo viên Ngữ văn – Thành viên 

- Cô Trần Thị An  - Giáo viên Ngữ văn – Thành viên 

- Cô Đinh Thị Đào   - Giáo viên Ngữ văn – Thành viên 

- Cô Dương Thị Thường  - Giáo viên Ngữ văn – Thành viên 

- Thầy Lê Thiên Quốc - Giáo viên Ngữ văn – Thành viên 

- Thầy Nguyễn Vinh Hiển  - Giáo viên Ngữ văn – Thành viên 

3. Tiến độ thực hiện: 

- 25/10/2017: Hiệu trưởng duyệt kế hoạch. 

- 26/10/2017: Phó hiệu trưởng triển khai kế hoạch cho 28 GVCN lớp 

- 28/10/2018: GVCN triển khai kế hoạch cho học sinh 

- 16/11/2017: Các lớp nộp báo tường (buổi sáng); giám khảo chấm điểm (buổi 

chiều) 

- 17/11/2017: Trợ lý Thanh niên tổng hợp kết quả, tổng kết khen thưởng. 

 Nơi nhận: 

- Thầy Cô là giáo viên chủ nhiệm các lớp; BCH Đoàn trường 

- Lưu: VT.  

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiền 

    


