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KE HOACH 
To chuc Lien hoan các nhóm nhãy trong các co s& giáo diic 

Chào mirng 40 nàm ngày Nhà gião Vit Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) 

Thirc hin K hoach s 146/KH-UBND ngày 12/9/2022 cüa UBND th xã Cira 
Lô v viêc t chirc các hoat dng, su kin k nim 40 nárn ngày Nlhã giáo Vit Nam 
(20/11/1982 - 20/11/2022), Üy ban nhân dan (UBND) thj xa Cfra Lô xãy dirng Kê 
hoach t chirc lien hoan các nhóm nhây trong các Co s giáo dc chào rniirng k' nim 
40 nãrn ngày Nba giáo Vit Nam (g9i tt là Lien hoan) vi ni dung cii th nhu sau: 

I. MUC DCH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

- Nhm gop phn cüng c nâng cao cht luçmg hoat dng vui choi, giãi trI cho 
h9c sinh trong các Co sO' giáo diic, tao  mOi truO'ng thun 19'i cho các em h9c sinh tham 
gia các boat  dng tp th; tao  san choi lành manh, bô Ich gop phn djnh hu'O'ng 1i 
song, np sng và giáo diic h9c sinh phát trin toàn din. 

- Lien hoan thrqc to chi'rc vui tu'o'i, sôi nOi, hiu qua, tiêt kirn giñp các em có 
diu kin gp gO', giao hsu, h9c hói qua các boat dng cüa cuc thi. 

- Nhm phát hin và bôi di.rO'ng nãng khiu nhây-mña cho h9c sinh trong các 
trithng, qua do de duy trI và phát triên phong trào van ngh, the thao trong nba truO'ng. 

- Day là mt trong nhUiig boat dng gop phân quàng bá Du ljch Cüa Lô nOi 
chung và ngành giáo diic nói riêng thông qua vic lông ghép các ca khOc ca ngpi ye 
dep cüa quê huong Ciira LO và nhrng giá trj tot dçp ye [hay cô, mái tru'O'ng... 

2. Yêu câu 

- Các co sO' giáo dic tham gia Lien hoan phâi dam báo an toàn cho h9c sinh khi 
tp luyn và tham gia. 

- Các dôi d1r thi phài tham gia tp Iuyn tIch cue, chit lucng và th?c hin 
nghiêm t1ic The i cüa cuc thi. 

III. DO! TU'Q'NG, sO LUNG, NO! DUNG, HINH THIYC. 

1. Dôi tirçrng thy thi. 

Là các em hoc sinh, sinh viên dang hoc tap tai các truO'ng MN, TH, THCS, 
THPT, Trung tam GDTX và các truO'ng Cao dang, Dai hoc trên dia bàn Thj xã. 

2. S lu'çrng. 

- Môi tnrO'ng 01 nhóm nhày (Riêng di vO'i các tnrO'ng THPT, Cao dang, DH 
CO th tham gia 1-2 nhóm nháy) 
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- Môi nhóm nhãy tr 15 —25 thành viên. 

3. Ni dung. 

- Mi nhórn nhãy biêu din tp th các diu nháy hin dii gôm: Rap, hiphop, 
Zumba, Earobic, dancesport, shuffledance, breakdance.... Co ni dung lành rnnh, 
thuc danh m1ic di.rçc B van hóa th thao và Du ljch cho phép lisu hành. Khuyn 
khIch các dcm vj sang tác, cách diu các diêu nháy dông diên... có chñ d phü hop 
vài li,ra tuôi cüa hoc sinh. 

4. HInh thü'c tham gia lien hoan. 

- Các tnthng däng kI tiêt niiic (theo mu gri kern) ye Phông GD&DT 

- Môi tru'mg dir thi 01 tiêt rnitc (Riêng dôi vó'i các tnthng THPT, Cao dang, 
DH có the tham gia 02 tiêt miic). 

- Lien hoan dii c to chirc theo 2 vông: vông so khão vã vông chung két. 

III. THOI GIAN. IJIA DIEM. 

1. Thô'i gian 

- Vông so khâo: ngày 11/11/2022. 

- Vông chung kt Va to chi.rc trao giâi: Tôi 12/11/2022. 

2. B!a  diem: Hi truông Trung tam h trçl phát trin Thanh niên tinh Ngh An, 
duô'ng Nguyn Hu , phuO'ng Nghi Thu, TX Cra Lô (Di din truiig THPT Cira Lô 2). 

IV. HO So' BANG KY, KINH PHI, CIA! THU'NG. 

1.Hôso'dãngky. 

- Phiêu dãng k (theo máu gtTri kern) 

- Anh cüa nhórn nhãy dãng kI dir thi. 

- Ho so dang k tharn gia Lien hoan gfri ye phông GD&DT tr ngây 25/10/2022 
dn ht ngày 30/10/2022. 

2. Kinh phi. 

- Các nhóm nhây chü dng kinh phi tharn dir lien hoan. 

- Ban t chirc chuãn bj kinh phi t chirc Lien hoan và kinh phi giái thithng. 

3. Giãi thu&ng 

Ban t chirc Lien hoan trao c và tiên thithng cho các nhórn nhây tham gia 
vông chung kt lien hoan. 

IV. TO CHIYC THIIC lIEN 

1. Phông Giáo dye và Bào to 

- Phôi hop vi các Ban, Ngânh lien quan tham misu UBND thi xã thành lap Ban 
To chirc lien hoan các nhórn nhây ky nirn 40 nãm ngày Nhà giáo Vit Narn. 

- Dy mnh cong tác truyên thông; phéi hop vii Trung tam Van hóa The Thao 
và Truyn thông thj xã; các ban, ngânh, doàn th lien quan tuyên truyn muc dIch, 

nghia cüa K hoich Lien hoan các nhórn nhây trong caC Co SO giáo diic chào rn&ng 
k nirn 40 näm ngày Nba giáo VN. 



No'i n/ian: 
- S GD&DT; 
- Thisông trirc Thi üy, HDND th xã; 
- UBND thi xã; 
- Ban tuyén giáo Thj ñy; 
- Phông Tâi chInh ké hoach; 
- Phông GD&DT; 
- Trung tam VHTT và TT th xã; 
- Thi doân; 
- Cãc co s giáo dc;; 
- Liru: VT, GD&DT(02). 

TM. UY BAN NHAN DAN  A 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Hoàng Van Phüc 
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- PhM hop vri phông Tài chInh k hoach 1p dir trü kinh phi, trInh UBND thj 
xã phé duyt dê to chirc Lien hoan các nhóm nháy. 

- Theo dOi, don dôc, kim tra vic tp 1uyn cüa các Co s giáo dic dê các tiêt 
m1ic tham gia Lien hoan có chiêu sâu, cht hrçing và dam báo theo dñng diêu 1 cña 
Lien hoan. 

- Chñ tn tOng hop kêt qua và chun bj các diu kin d t chtrc trao thithng. 

2. Thi doàn Cüa Lô. 

- Phôi hçip vOi phông Giáo dic và Dào to d xây dìrng The 1, kjch bàn và 
ngiRi dan chu'ong trInh cho Lien hoan. 

- PhM hop vri Trung tam Van hóa The thao và Truyên thông d chun bi co' sO' 
vat chat cho Lien hoan. 

- Tham mixu mO'i thành phân Ban giám k}iâo dê chm vông so' kháo Va vông 
chungktcñaLiênhoan. 

3. Trung tam Van hóa The thao và Truyn thông thj xã. 

- PhOi hcrp tuyên truyên Kê hoach tO chiirc Lien hoan. 

- Chun bj các diu kin ye co sO' vt cht nhis: Am thanh, ánh sang, ba may, 
san khâu, maket ... cho vông so khâo và vông chung kt cüa Lien hoan. 

4. Các c s& giáo dyc trên dja bàn. 

- Thành Ip  di thi; chju kinh phi tp 1uyn, tham gia Lien hoan. 

- Thirc hin nghiêm tñc Kê hoach và diêu 1 cüa Ban to chirc Lien hoan. 

- Chap hành tt các quy djnh cüa Ban t chO'c. 

Tren day l Ké hoch to chO'c Lien hoan các nhórn nhày trong các Co sO' giáo 
diic chào mmg k nim 40 nãm ngày Nhà giáo Vit Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), 
UBND thj xã yeu cu phông GD&DT, Thj doàn, Trung tam Van hóa và Truyên thông 
Thj xã, cac co sO' giáo diic nghiêm tñc trin khai thirc hin./. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2022-09-20T15:00:16+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN<tonghopvp@cualo.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2022-09-20T15:00:39+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN<tonghopvp@cualo.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2022-09-20T15:00:45+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN<tonghopvp@cualo.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




