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KẾ HOẠCH
Tổ chức Tuần Lễ Văn hóa - Thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo 

huyện Đại Lộc chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 
(20/11/1982-20/11/2022)

Căn cứ Nghị định 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về 
ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa 
phương; Kế hoạch số 1730/KH-SGDĐT ngày 17/8/2022 của Sở GDĐT tỉnh 
Quang Nam về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà 
giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022); Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 
07/10/2022 của UBND huyện Đại Lộc về việc tổ chức các hoạt động chào mừng 
kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022); UBND 
huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Thể thao ngành Giáo dục và 
Đào tạo huyện Đại Lộc chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 
20/11/1982 - 20/11/2022 (gọi tắt là Tuần lễ VHTT), cụ thể như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm tri ân, tôn vinh những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong 

sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo huyện nhà; khơi dậy tinh thần “Hết lòng 
vì học sinh thân yêu”, thúc đẩy đội ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Là dịp để toàn xã hội hiểu hơn, chia sẻ và đồng hành cùng chăm lo xây  
dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo, phát triển giáo dục và đào tạo, qua đó, phát  
huy hơn nữa truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam. 

- Tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi, biểu dương thành tích giáo dục 
của huyện nhà qua 47 năm xây dựng và phát triển; khơi dậy nội lực và phát huy cao 
độ truyền thống cách mạng; tính năng động, sáng tạo, đoàn kết trong toàn thể cán bộ, 
viên chức và học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo huyên Đại Lộc trong công cuộc 
xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

- Việc tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô  
trương, hình thức, gây lãng phí, đúng theo tinh thần Chỉ thị 53/CT-TU ngày  
20/4/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

B. NỘI DUNG THỰC HIỆN
I. Nội dung, hình thức tổ chức
1. Nội dung: Tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ VHTT; Tổ chức Giải Cầu lông 

cán bộ, viên chức, người lao động và Hội thi “Nét đẹp nhà giáo” ngành Giáo dục 
huyện Đại Lộc.

2. Hình thức tổ chức: theo đơn vị giáo dục của các xã, thị trấn (riêng các 
trường thuộc xã Đại Hòa và xã Đại An là 01 đơn vị dự thi).

3. Thời gian: từ 01/11 – 06/11/2022 



4. Đối tượng tham gia: là cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác 
trong các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS trên địa bàn huyện trong năm 
học 2022-2023.

II. Nội dung cụ thể
1. Tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ VHTT 
1.1. Thời gian: 7h30 phút ngày 02/11/2022.
1.2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm VHTT-TTTH huyện.
1.3. Thành phần:
- Đại biểu lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Đại biểu lãnh đạo UBND huyện;
- Ban Tổ chức, Ban giám khảo, tổ phục vụ các hội thi của Tuần lễ VHTT;
- Lãnh đạo, chuyên viên các bộ phận công tác của Phòng GDĐT;
- Trưởng các Phòng, ban, ngành, các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên 

địa bàn huyện có liên quan và  một số đơn vị tài trợ;
- Đại biểu lãnh đạo UBND các xã, thị trấn;
-  Đại biểu lãnh đạo các trường học;
- Các giáo viên dự thi Nét đẹp nhà giáo;
1.4. Chương trình: 
- Văn nghệ chào mừng.
- Tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu.
- Phát biểu khai mạc Tuần lễ VHTT. 
- Thi “Nét đẹp nhà giáo”.
2. Hội thi “Nét đẹp nhà giáo”
2.1. Đối tượng: Nữ CB, VC, NLĐ theo quy định tại điểm 4, mục I, phần B 

của kế hoạch này.
2.2.  Số lượng: 02 thí sinh/đơn vị. 
2.3. Nội dung: Thi trình diễn trang phục Áo dài, thi Tài năng, trang phục 

Dạ hội và phần thi Ứng xử được chia thành 2 vòng thi như sau:
- Vòng 1: Các thí sinh tham gia 3 phần thi gồm: thi trình diễn trang phục 

Áo dài, thi Tài năng và trang phục Dạ hội.
- Vòng 2: 15 thí sinh có tổng điểm 3 phần thi cao nhất tham gia phần thi 

ứng xử.
2.4. Thời gian, địa điểm: Ngày 01/11 - 02/11/2022, tại Trung tâm Văn hóa 

- Thể thao huyện Đại Lộc.
(Ngày 01/11 chạy chương trình, 7h30 ngày 02/11 khai mạc Hội thi)
2.5. Cách thức thi: Mỗi thí sinh bắt thăm số thứ tự dự thi trước khi Hội thi 

diễn ra ít nhất 3 ngày (chỉ bắt thăm 01 lần cho tất cả các phần thi) và lần lượt tham 
gia các phần thi theo quy định như sau:

a. Phần thi trang phục Áo dài
- Yêu cầu về trang phục và giày: Áo dài truyền thống, đẹp, trang nhã, kín 



đáo, lịch sự tôn vinh được vóc dáng của thí sinh. Áo dài váy đụp không được 
phép sử dụng trong cuộc thi. Giày cao gót 7 phân.

- Phong cách trình diễn: Tự tin, nhã nhẹn, duyên dáng, thể hiện được nét 
đẹp của trang phục Áo dài truyền thống.

- Thời gian trình diễn của mỗi thí sinh không quá (2 phút).
b. Phần thi tài năng
- Trang phục: Phù hợp với thể loại và nội dung dự thi của thí sinh;
- Nội dung dự thi phù hợp với văn hóa dân tộc và sở trường của thí sinh;
- Khuyến khích có người phụ họa hỗ trợ.
c. Phần thi trang phục Dạ hội
- Trang phục: đẹp, trang nhã, tôn vinh được vóc dáng của thí sinh; cho phép 

thiết kế sáng tạo nhưng phải kín đáo, lịch sự phù hợp văn hóa Việt Nam.
- Phong cách trình diễn: Tự tin, lịch sự, lôi cuốn, hấp dẫn, tạo dáng đẹp, 

phù hợp với trang phục.
- Thời gian trình diễn của mỗi thí sinh không quá (2 phút).
Lưu ý: Sau 03 phần thi 15 thí sinh có tổng điểm cao nhất vào vòng 2 tham 

gia phần thi ứng xử, nếu có từ 02 thí sinh trở lên bằng điểm nhau thì Ban giám 
khảo sẽ lần lượt xem xét thí sinh nào có điểm cao hơn ở phần thi tài năng, phần 
thi trang phục Áo dài thì ưu tiên chọn vào vòng 2.

d. Phần thi ứng xử
- Thí sinh bắt thăm và trả lời câu hỏi. 
- Yêu cầu: Thí sinh nhạy bén, tự tin, trình bày ngắn gọn, đúng nội dung và 

chủ đề câu hỏi mà Ban tổ chức đưa ra.
- Thời gian trình bày tối đa: 3 phút
Lưu ý: Tất cả các phần thi thí sinh dự thi vượt quá thời gian quy định thì bị 

trừ điểm.
2.6. Cách tính điểm và xếp hạng:
- Từng Phần thi: trên cơ sở điểm số từng thí sinh đạt được, Ban Giám khảo 

xếp vị thứ cho từng phần thi theo thứ tự từ 1 đến 34 và 1 đến 15.
- Chung cuộc: tính tổng số điểm của 4 phần thi, thí sinh nào có tổng lớn 

hơn xếp trên theo thứ tự từ 1 đến 34. 
- Toàn đoàn: 
+ Đơn vị tham gia đủ 2 thí sinh và đủ các phần thi mới tính toàn đoàn.
+ Tính tổng số điểm của 02 thí sinh đạt được, đơn vị nào có tổng lớn hơn 

xếp trên theo thứ tự từ 1 đến 17. Nếu có hai hay nhiều đơn vị có tổng bằng nhau 
thì lần lượt ưu tiên tính các chỉ số phụ để xếp trên như sau: tổng điểm phần thi 
trang phục Áo dài, tổng điểm phần thi Tài năng, điểm cá nhân phần thi trang phục 
Áo dài, điểm cá nhân phần thi Tài năng. 

- Tính điểm vào kết quả toàn đoàn Tuần lễ VHTT: theo mục III phần B của 
Kế hoạch này.

2.7. Khen thưởng: 
- Mỗi phần thi Ban tổ chức khen thưởng cụ thể như sau:



+ Phần thi trang phục Áo dài: 01 giải Nhất.
+ Phần thi trang phục Dạ hội: 01 giải Nhất.
+ Phần thi trang Tài năng: 01 giải Nhất.
- Chung cuộc cá nhân các phần thi: 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 04 giải Ba và 

07 giải Khuyến khích. 
+ Toàn đoàn Hội thi: 01 Nhất, 02 Nhì, 02 Ba và 04 giải Khuyến khích.
3. Thi đấu môn Cầu lông
3.1. Đối tượng: Theo quy định tại điểm 4, mục I, phần B của Kế hoạch 

này.
3.2. Nội dung thi đấu: 
- Nhóm độ tuổi từ 40 trở xuống (sinh từ năm 1982 trở về sau): Đơn nam, 

đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.
- Nhóm độ tuổi từ 41 trở lên (sinh từ năm 1981 trở về trước): Đơn nam, đơn 

nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.
Ghi chú: 
+ Vận động viên ở nhóm tuổi trên 40 có thể tham gia thi đấu ở nhóm tuổi 

dưới nếu đảm bảo sức khỏe.
+ Vận động viên ở nhóm tuổi dưới không được tham gia thi đấu ở nhóm 

tuổi trên.
3.3. Thời gian, địa điểm: ngày 04-06/11/2022, tại Nhà thi đấu huyện.
3.4. Thể thức thi đấu: 
- Thi đấu loại trực tiếp tranh giải cá nhân, đồng đội và toàn đoàn.
- Các trận đều thi đấu trong 3 ván, thắng 2.
3.5.  Số lượng VĐV dự thi
- Giải đơn và giải đôi mỗi nhóm tuổi được cử 01đơn nam, 01 đơn nữ, 01 

đôi nam, 01 đôi nữ và 01 đôi nam nữ. 
- Một VĐV được đăng ký tham gia thi đấu ở một nhóm tuổi và không quá 

02 nội dung.
3.6.  Luật thi đấu
- Áp dụng Luật Cầu lông hiện hành của Tổng cục TDTT, Bộ Văn hóa - Thể 

thao và Du lịch. 
- Cầu thi đấu: Do Ban Tổ chức quy định (dự kiến cầu Vinastar). 
- Trang phục:  Đồng phục trong thi đấu đôi.
3.7. Cách tính điểm và xếp hạng: 
- Điểm từng nội dung thi (cá nhân, đôi) chỉ tính theo xếp hạng từ thứ 1 đến 

thứ 7, cách tính như sau: Xếp hạng 1 = 11 điểm; xếp hạng 2 = 9 điểm; xếp hạng 3 
= 8 điểm; xếp hạng 4 = 7 điểm; xếp hạng 5 = 6 điểm (vị thứ 5 đến thứ 8); xếp 
hạng 6 = 4 điểm (vị thứ 9); xếp hạng 7 = 2 điểm (vị thứ 10 đến 17); 

- Xếp hạng đồng đội: Được tính theo thứ tự từ cao xuống thấp theo tổng số 
điểm đạt được của tất cả vận động viên nam hoặc tất cả vận động viên nữ của đơn 
vị. Nếu bằng điểm nhau sẽ xét theo tổng số huy chương theo thứ tự huy chương 
Vàng, Bạc, Đồng (nhất, nhì, ba) của vận động viên nam hoặc vận động viên nữ 



của đơn vị đạt được.
- Xếp hạng toàn đoàn: 
+ Tham gia đủ 7/10 nội dung;
+ Điểm được tính thứ tự từ cao xuống thấp theo tổng số điểm đạt được của 

các đơn vị. Nếu bằng điểm nhau sẽ xét theo tổng số huy chương theo thứ tự huy 
chương Vàng, Bạc, Đồng (nhất, nhì, ba) của đơn vị đạt được và bắt thăm.

Lưu ý: Nội dung đôi nam - nữ không tính vào kết quả đồng đội mà chỉ tính 
toàn đoàn.

- Tính điểm vào kết quả toàn đoàn Tuần lễ VH-TT: theo mục III phần B Kế 
hoạch này.

3.8. Khen thưởng: 
- Trao huy chương và tiền thưởng cho các cá nhân xếp Nhất, Nhì và Ba (1 

nhất, 1 nhì, 1 ba). 
- Trao cờ và tiền thưởng cho các đơn vị đạt giải đồng đội (nam, nữ), toàn 

đoàn cụ thể như sau:
+ Đồng đội: 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba
+ Toàn đoàn: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 06 giải Khuyến khích.
III. Toàn đoàn Tuần lễ VHTT
- Cộng tổng vị thứ của 02 nội dung thi (Nét đẹp nhà giáo, Cầu lông), đơn vị 

nào có tổng nhỏ hơn xếp trên, nếu có từ 2 đơn vị trở lên có tổng bằng nhau thì căn 
cứ lần lượt kết quả xếp loại toàn đoàn môn Cầu lông, đồng đội nữ Cầu lông, thứ 
tự tổng số huy chương vàng, bạc, đồng của môn Cầu lông, bắt thăm. 

- Tham gia đủ 2 nội dung của Tuần lễ Văn hóa – Thể thao. 
- Khen thưởng: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 06 giải Khuyến khích.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan để tham mưu UBND huyện 

thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch này.
- Xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các tiểu 

ban; triệu tập cán bộ, viên chức và học sinh tham gia chuẩn bị một số nội dung 
của Tuần lễ VHTT; triển khai, chỉ đạo 54 trường học tham gia; đối với các nội 
dung chuẩn bị trước, Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công lãnh đạo, chuyên viên 
theo dõi, chỉ đạo.

- Chuẩn bị chương trình Văn nghệ chào mừng lễ khai mạc Tuần lễ VHTT.
- Trang trí, chuẩn bị  âm thanh, sân khấu, hội trường và các điều kiện khác  

phục vụ tốt việc tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ VHTT và thi nét đẹp nhà giáo, thi 
cầu lông. 

- Tham mưu bài phát biểu khai mạc Tuần lễ VHTT của lãnh đạo UBND 
huyện

2. Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phối hợp với Phòng Giáo dục và 
Đào tạo tham mưu bài phát biểu khai mạc Tuần lễ VHTT của lãnh đạo UBND 
huyện



3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Tham mưu UBND huyện bố trí 
kinh phí theo quy định để ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt Tuần lễ VHTT.

3. Phòng VHTT: Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền về các 
hoạt động của Tuần lễ VHTT.

4. Trung tâm VHTT-TTTH
- Bố trí Hội trường, nhà thi đấu để phục vụ các hoạt động Tuần lễ VHTT: 

Khai mạc Tuần lễ, thi nét đẹp nhà giáo, thi cầu lông.
- Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo trang trí hình thức cổ động trực 

quan và các nhiệm vụ chuyên môn có liên quan để tổ chức tốt các hoạt động của 
Tuần lễ VHTT.

5. UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành có liên quan
Phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai Kế 

hoạch này.
6. Đề nghị UBMTTQVN huyện, các hội, đoàn thể chính trị xã hội 

huyện: Phối hợp tuyên truyền giới thiệu đến các tầng lớp nhân dân về các hoạt 
động của Tuần lễ VHTT để tạo sự đồng thuận chung toàn xã hội.

7. Các đơn vị trường học
- Trên cơ sở Kế hoạch của UBND huyện, các trường học chủ động tham 

mưu với Đảng ủy, UBND, các ban ngành, đoàn thể tại địa phương, phối hợp với 
các trường trong địa bàn xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các 
nội dung theo quy định; tham gia Tuần lễ VH-TT với tinh thần quyết tâm, giao 
lưu, học hỏi, có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa của sự kiện này. Để tiện cho việc 
thực hiện ở các đơn vị giáo dục xã, thị trấn, UBND huyện giao Phòng Giáo dục 
và Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng các trường THCS, TH&THCS chủ trì xây dựng 
kế hoạch và tổ chức thực hiện (đối với đơn vị Giáo dục xã Đại Hòa, và xã Đại An 
giao cho Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Hòa chủ trì).

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, viên chức và học sinh về ý nghĩa và 
tầm quan trọng của sự kiện lần này.

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ và cử cán bộ, viên chức tham gia tập 
luyện văn nghệ cũng như các hoạt động khác theo yêu cầu của Phòng Giáo dục và 
Đào tạo nhằm phục vụ chu đáo các hoạt động Tuần lễ VHTT

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tuần lễ VHTT ngành Giáo dục và Đào tạo 
huyện Đại Lộc chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 
- 20/11/2022)./.

Nơi nhận:
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành liên quan;
- PCVP HĐND-UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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