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TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT HỒNG ĐỨC 

HONG DUC PRIMARY SCHOOL, SECONDARY SCHOOL AND HIGH SCHOOL 

                                                     Mỹ Hào, ngày 04 tháng 10 năm 2022                                                                                                          

 

              KẾ HOẠCH VÀ THỂ LỆ 

CUỘC THI VIẾT VỀ THẦY CÔ, MÁI TRƯỜNG 

Chủ đề: “Mái trường Hồng Đức trong em” 

NHÂN KỈ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (2007 – 2022) 

 

I. MỤC ĐÍCH  

 - Phát huy truyền thống “Tôn sư – Trọng đạo, Uống nuốc - Nhớ nguồn” trong trường 

 Hồng Đức; 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 cảm ơn. 

 - 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 học sinh. 

    - Lưu giữ và tôn vinh những tình cảm tốt đẹp của học sinh với thầy cô, học sinh với 

học sinh, học sinh với mái trường trong quá trình học tập và sinh hoạt tại trường Tiểu 

học, THCS và THPT Hồng Đức 

- Là hoạt động thiết thực chào mừng 15 năm thành lập trường (2007 – 2022) và 40 năm 

ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

 - Toàn thể học sinh 03 cấp học (Tiểu học, THCS, THPT) của trường Tiểu học, THCS 

và THPT Hồng Đức. 

III. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TÁC PHẨM DỰ THI 

          Chủ đề: “Mái trường Hồng Đức trong em” 

    1. Nội dung các tác phẩm dự thi 

    - Những ấn tượng sâu sắc về thầy giáo, cô giáo mà các em học sinh yêu quý, ngưỡng 

mộ hoặc những tác động, ảnh hưởng đặc biệt của thầy giáo, cô giáo tới việc học tập, 

nhận thức, làm thay đổi cuộc sống của chính các em. 

    - Những kỉ niệm, những ấn tượng, tình cảm gắn bó sâu sắc đối với ngôi trường mà 

các em đang theo học. 
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    - Những kỉ niệm về tình cảm bạn bè. 

     2. Thể loại và hình thức trình bày  

- Các tác phẩm dự thi viết bằng tiếng Việt, thể hiện dưới hình thức văn xuôi, mỗi tác 

phẩm tối thiểu 700 từ (hình ảnh kèm theo nếu có). 

 - Các tác phẩm dự thi được đánh máy. Hình thức được định dạng trên khổ giấy A4, 

Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13-14, lề trên 1.5cm, lề dưới 1.5cm, lề trái 2.5 cm, 

lề phải 1.5cm. Khoảng cách giữa các dòng trong bài thi chọn chế độ Multiple: 1.2 hoặc 

1.3. Khoảng cách giữa các đoạn trong bài thi là 4 pt, bài thi phải được đánh số trang.  

Thông tin bài thi: Bài dự thi bắt buộc phải có đầy đủ các thông tin: 

+ Tiêu đề bài dự thi:  

+ Tên lớp: 

+ Mỗi bài thi phải đính kèm ít nhất 1 tấm ảnh về nhân vật được nhắc tới. Nếu viết về 

nhà trường phải đính kèm ảnh nhà trường. Nếu bài viết đề cập đến nhiều nhân vật thì 

có thể đính kèm ảnh chụp tập thể nhà trường và không nhất thiết có đầy đủ 100% ảnh 

đính kèm các nhân vật được nhắc tới trong bài viết. Các ảnh đều phải có phần chú thích 

ở dưới bức ảnh. 

- Thể lệ cuộc thi được thông tin, đăng trên fanpage và Website của trường. 

3. Điều kiện tham gia cuộc thi 

- Các tác phẩm dự thi chưa đăng tải trên sách báo, chưa công bố trên bất kỳ phương 

tiện thông tin đại chúng nào. 

- Bài dự thi phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác về nhân vật 

và nội dung bài dự thi của mình. 

- Các tác phẩm tham gia dự thi phải đáp ứng tiêu chí về nội dung và hình thức trong 

phần thể lệ.  

4. Cách thức chấm bài tham gia dự thi: 

 - Mỗi lớp giáo viên chủ nhiệm chọn tối đa 03 tác phẩm tham gia dự thi. Các bài dự thi 

sẽ được Ban giáo khảo chấm qua 2 vòng thi. 

+ Vòng 1: GVCN phát động cuộc thi tại lớp chủ nhiệm, sau đó lựa chọn 03 bài hay 

nhất và gửi bài về Ban giám chức theo đúng quy định, Ban giám khảo sẽ căn cứ vào 

tiêu chí chấm, cấp Tiểu học, THCS học chọn ra 10 bài, cấp THPT chọn ra 15 bài đạt 

chất lượng tốt nhất. 

+ Vòng 2: Ban giám khảo chấm lựa chọn các bài đạt giải, xếp theo thứ tự từ cao xuống 

thấp. 
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IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: (bao gồm giải thưởng + giấy chứng nhận) 

1. Khối Tiểu học: 

Stt  Giải thưởng 

1 01 giải Nhất 

2 02 giải Nhì  

3 03 giải Ba 

 

 

2. Khối THCS 

Stt  Giải thưởng 

1 01 giải Nhất 

2 01 giải Nhì  

3 01 giải Ba 

 3. Khối THPT 

1 01 giải Nhất 

2 02 giải Nhì 

3 03 giải Ba 

4 04 giải Khuyến khích  

 

V. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG 

1. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ ngày 26/10/ 2022 đến 30/10/2022. 

- Cách thức gửi: thầy cô gửi bài dự thi qua email địa chỉ như sau: 

nguyenthihai233@gmail.com 

2. Thời gian trao thưởng: Dự kiến thời gian tổng kết, trao thưởng các tác phẩm đạt 

giải trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (Dự kiến ngày 19/ 11/2022) 

VI. BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI: 

- Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thành lập Ban Giám khảo gồm: 

+ Thầy Nguyễn Văn Hải  – Trưởng ban 

+ Cô Trần Thị Phương Nga – Phó Trưởng ban 

+ Cô Nguyễn Thị Hải  – Ủy viên 

+ Cô Lê Thị Lệ –  Uỷ viên 

+ Cô Nguyễn Thị Thìn – Uỷ viên 
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VII. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÁC PHẨM THAM DỰ CUỘC THI VÀ TRÁCH 

NHIỆM CỦA TÁC GIẢ DỰ THI 

- Ban tổ chức cuộc thi được quyền sử dụng các tác phẩm tham gia dự thi phục vụ cho 

công tác truyền thông của nhà trường.  

- Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về những tranh chấp bản quyền của các 

tác phẩm.  

- Ban Tổ chức chỉ công bố tác tác phẩm tham gia đạt giải. Các tác phẩm đạt giải sẽ 

được đăng trên fanpage và Website của trường  

     Trên đây là kế hoach tổ chức Cuộc thi viết về thầy cô, mái trường hướng tới kỉ niệm 

15 năm thành lập trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức. Đề nghị thầy cô chủ 

nhiệm phổ biến kế hoạch cho học sinh các lớp tham gia đầy đủ và thực hiện nghiêm 

túc. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

                                                                                        PHÓ TRƯỞNG BAN 

                                                                                                      (Đã kí) 

 

 

                                                                                          Trần Thị Phương Nga 

                                                                                                        


