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ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP 

ĐOÀN TRƯỜNG TC NÔNG LÂM NGHIỆP 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 Số: 01 /KH-ĐTN Thủ Dầu Một, ngày 29 tháng 08 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 
Hội thi làm đèn lồng và Tìm kiếm tài năng năm 2019 

 
Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 

2019-2020 của Ban Chấp hành Đoàn trường; 

Được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Đoàn trường xây 

dựng kế hoạch Hội thi làm đèn lồng và Tìm kiếm tài năng năm 2019, cụ thể: 

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Chào đón học sinh khóa mới (khóa 36) nhập học. 

- Tạo không khí vui tươi chào đón Tết Trung thu (15/8 ÂL) năm 2019. 

- Tạo điều kiện cho ĐVTN khóa cũ, khóa mới có dịp giao lưu, cùng làm 

việc, cùng vui chơi góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau 

giữa ĐVTN toàn trường. 

- Thiết thực các hoạt động thi đua sôi nổi trong ĐVTN toàn trường chào 

đón năm học mới 2019-2020. Qua đó, phát hiện những cá nhân, tập thể xuất sắc 

bổ sung vào các đội hình năng khiếu của Trường. 

- Công tác tổ chức được tiến hành khoa học, an toàn, vui tươi, tiết kiệm, 

đảm bảo đúng kế hoạch. 

2. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

- HSSV đang học tại Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương. 

- Lớp ít học sinh có thể liên quân với lớp khác. 

3. NỘI DUNG VÀ THỂ LỆ 

3.1. Đối với nội dung thi làm đèn lồng: 

Hình thức thi: Thi theo nhóm, mỗi nhóm đăng ký 3-5 thành viên, mỗi lớp 

có thể đăng ký nhiều nhóm (không quá 3 nhóm) nhưng mỗi thí sinh chỉ thuộc 

một nhóm. 

Mỗi nhóm đăng ký dự thi làm 01 đèn lồng Trung thu trong thời gian 60 

phút. Vật liệu làm khung đèn lồng và các vật liệu, dụng cụ phục vụ cho việc làm 

đèn lồng các nhóm tự chuẩn bị trước, trong thời gian thi chỉ tiến hành lắp ráp 

khung đèn lồng, trang trí, hoàn chỉnh kết cấu các thành phần của đèn lồng. 

Đèn lồng có kích thước và mẫu tùy ý nhưng phải phù hợp sở thích của trẻ 

em, phù hợp với không gian trưng bày trong Hội trường. Vật liệu làm đèn lồng 

tùy ý nhưng phải đảm bảo các yếu tố như làm thủ công, độ bền, thân thiện với 

môi trường (khuyến khích dùng vật liệu tái chế), tiết kiệm, an toàn với trẻ em. 
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Kết cấu đèn lồng phải đảm bảo các thành phần: Khung, đèn (nến), vật liệu 

bao bên ngoài đảm bảo ánh sáng có thể xuyên qua và không bị gió làm tắt đèn 

bên trong, trang trí, tên và ý nghĩa đèn lồng (ghi trên ¼ tờ giấy A4, treo kèm 

theo sản phẩm đèn lồng). 

Dự kiến tất cả các sản phẩm đèn lồng dự thi sẽ được Ban tổ chức sử dụng 

để làm quà Trung thu trao tặng cho các trẻ em. 

 Lưu ý:  

- Không cắt giấy, vẽ hoa văn, trang trí hay lắp ráp khung lồng đèn trước. 

- Tuyệt đối không mang dao, cưa, các dụng cụ nguy hiểm vào khu vực thi. 

3.2. Đối với nội dung Tìm kiếm tài năng: 

Tiết mục dự thi gồm các thể loại có thể biểu diễn được trên sân khấu trong 

Hội trường: Đơn ca, song - tam ca, múa, kịch, vọng cổ, biểu diễn nhạc cụ, nhảy 

dân vũ, nhảy hiện đại, võ thuật, ảo thuật, vẽ tranh, tấu hài, tạp kỹ, … thể hiện 

được sở trường, khả năng đặc biệt của thí sinh. Nhạc beat (nếu có) cho các tiết 

mục thí sinh tự chuẩn bị. 

Nội dung: Các tiết mục cần thể hiện được sự năng động, sáng tạo của tuổi 

trẻ, mang đến ý nghĩa tích cực trong cuộc sống, phù hợp với lứa tuổi. 

Mỗi lớp đăng ký tham gia không quá 3 tiết mục, mỗi tiết mục thể hiện 

trong thời gian không quá 5 phút. 

4. THỜI GIAN 

Ngày, giờ Nội dung Ghi chú 

29/8 đến 9/9 Xây dựng và triển khai kế hoạch Đoàn trường 

29/8 đến 9/9 Nhận đăng ký từ các lớp Thầy Hợp 

9/9 Chốt danh sách đăng ký Thầy Hợp 

17h00, 12/9 Chạy chương trình thi Tìm kiếm tài năng tại Hội trường 

17h00, 13/9 Thi làm đèn lồng tại Hội trường 

18h00, 13/9 Thi tìm kiếm tài năng tại Hội trường 

Hạn chót nhận danh sách đăng ký dự thi là 16h00, 9/9/2019 

5. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Căn cứ vào số lượng và chất lượng các sản phẩm đèn lồng và các tiết mục 

năng khiếu, Ban Giám khảo sẽ chọn ra các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích 

cho mỗi nội dung thi. 

Ngoài ra, Ban Giám khảo có thể cân nhắc các giải phụ đối với các tác 

phẩm hoặc bài thi tạo được ấn tượng đặc biệt. 

Các sản phẩm đèn lồng và các tiết mục đạt giải sẽ được trao Giấy khen và 

phần thưởng từ Ban Chấp hành Đoàn trường. 
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6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí trình 

Ban Giám hiệu phê duyệt. 

Ban Chấp hành Đoàn trường chủ trì, phối hợp với Phòng QLSV, GVCN, 

cán bộ lớp tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. 

Các lớp đăng ký các nội dung dự thi (theo mẫu) và nộp danh sách trực 

tiếp cho thầy Nguyễn Quang Hợp - Phó Bí thư Đoàn trường (0987.907.636, 

quanghopsp2@gmail.com). 

 Hạn chót nhận danh sách đăng ký dự thi các nội dung là 16h00, ngày 

9/9/2019 (Thứ 2, 11/8 ÂL). 

 
 

Nơi nhận: 
- Chi bộ, BGH (b/c); 

- BCH Đoàn trường; 

- GVCN (email), lớp trưởng các lớp; 

- Bảng tin Đoàn; 

- Website; 

- Lưu VP; 

 TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

Lê Trung Hiếu 

 

mailto:quanghopsp2@gmail.com


4 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI 

Hội thi làm đèn lồng và Tìm kiếm tài năng năm 2019 

(Theo kế hoạch số 01, ngày 29/08/2019 của Ban Thường vụ Đoàn trường) 

 

CHI ĐOÀN (lớp, liên quân): ……………………………. 
 

1. Đăng ký nội dung làm đèn lồng: 

TT Tên nhóm Tên các thành viên Tên đèn lồng Nhóm trưởng - SĐT 

VD 36C2 - Nhóm 1 Ngọc Hạ, Kim Hoa, Thành Trung Đèn lồng cá chép Hoa - 0357.456.123 

1     

2     

3     

2. Đăng ký nội dung Tìm kiếm tài năng: 

TT Tên tiết mục Thể loại 
Người/nhóm 

trình bày 

Thời gian 

(phút) 
Nhóm trưởng - SĐT 

VD Tình thơ Song ca Hồng Ngọc, Đức Huy 4 phút Ngọc - 0377.012.013 

1      

2      

3      
 

 

GVCN 
 

Ngày …… tháng …… năm 2019 

Đại diện lớp 

 


