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KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi viết “Thay lời tri ân” chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
20/11 năm học 2021-2022
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
- Thiết thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021
- Phát huy truyền thống “Tôn sư – Trọng đạo, Uống nuốc - Nhớ nguồn”, kết nối tình thầy
trò và tạo thêm một phương tiện để học sinh thể hiện lòng biết ơn, tri ân đến các thầy giáo,
cô giáo của mình để thay lời tri ân.
- Là cơ hội để mỗi học sinh cùng chia sẻ, gửi gắm những tình cảm yêu thương đến thầy cô
giáo – những người đã luôn và sẽ mãi mãi là một phần quan trọng trong cuộc đời của mỗi
chúng ta.
II. NỘI DUNG VÀ THỂ LỆ CUỘC THI
1. Đối tượng tham gia:
- Tất cả học sinh 3 khối
2. Thời gian nhận và đăng bài dự thi:
- Thời gian nhận bài dự thi: Bắt đầu từ hôm nay đến 10h00 ngày 17/11/2021
- Công bố kết quả và trao giải vào ngày 19/11/2021.
3. Chủ đề: Thay lời tri ân
4. Hình thức, thể lệ
4.1 Hình thức:
- Bài dự thi được gửi đến BTC dưới hình thức một bức thư hay một bài cảm nghĩ, bài thơ,
tản văn…
4.2 Thể lệ yêu cầu:
- Tính chân thực: Bài viết gửi tới giáo viên đang giảng dạy tại trường THPT Thanh Hòa
- Số lượng bài dự thi: Một tác giả có thể gửi nhiều bài dự thi.
- Thông tin bài thi: Bài dự thi bắt buộc phải có đầy đủ các thông tin:
+ Tiêu đề bài thi:
+ Họ tên người dự thi:
+ Học lớp:
+ Facebook hoặc zalo người (đồng tác giả) dự thi.

- Cách thức gửi bài dự thi:
+ Viết tay: Các bạn viết bài dự thi trên tờ A4 gửi cho BCH đoàn trường
trước 10h00 ngày 17/11/2021.
+ Đánh máy: Các bạn đánh máy trên trang word sau đó gửi mail về địa
chỉ: doantruongthptthanhhoa.budop@gmail.com trước 10h00 ngày 17/11/2021.
5. Cơ cấu giải thưởng:
- 01 Giải nhất: 500.000 đồng + 20đ thi đua cho tập thể
- 01 Giải nhì: 300.000 đồng + 15đ thi đua cho tập thể
- 01 Giải ba: 200.000 đồng + 10đ thi đua cho tâp thể
- 02 Giải khuyến khích: 100.000 + 05đ thi đua cho tập thể
- 01 Giải “Thay lời tri ân” cảm động nhất: 100.000 đồng + 05đ thi đua cho tập thể.
Đặc biệt những bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được đăng trên fanpage của nhà
trường và facebook của Đoàn-Hội.
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Ban tổ chức:
- Trưởng ban: thầy Trương Thanh Bình-HT
- P.Trưởng ban: Thầy Nguyễn Tiến Định-PHT
- Phó ban TT: Thầy Lê Anh Xuân-BT đoàn trường
- TV: Thầy Nguyễn Đức Anh-CT Hội LHTN-P.BTĐT
- TV: Cô Nguyễn Thị Hoa-UV.BCH đoàn trường
2. Ban giám khảo:
- Thầy Nguyễn Tiến Định-PHT
- Thầy Lê Anh Xuân-BTĐT
- Cô Huỳnh Thi Minh Hạnh-TT Ngữ văn
- Thầy Nguyễn Đức Anh-CT Hội LHTN-P.BTĐT
- Cô Nguyễn Thị Hoa-UV.BCH đoàn trường
Trên đây là kế hoach tổ chức cuộc thi viết “Thay lời tri ân " chào mừng ngày nhà
giáo Việt Nam 20/11 của trường THPT Thanh Hòa. Đề nghị các thầy cô chủ nhiệm phổ
biến kế hoạch cho học sinh tham gia đầy đủ và thực hiện nghiêm túc.
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