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ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP 

ĐOÀN TRƯỜNG TC NÔNG LÂM NGHIỆP 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

 Số: 05 /KH-ĐTN Thủ Dầu Một, ngày    tháng 10 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 
Hội thi làm báo tường và thiết kế thiệp chào mừng 

kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 40 năm thành lập Trường 

 

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

2019-2010 của Ban Chấp hành Đoàn trường;  

Nhằm thiết thực các hoạt động chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo 

Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019) và 40 năm thành lập Trường (1979 - 2019), 

Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi làm báo tường 

và thiết kế thiệp, cụ thể như sau: 

1. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

- Nhằm giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo, tạo sân chơi bổ ích, thiết 

thực, phát huy sự sáng tạo của học sinh trong trường; lập thành tích chào mừng 

kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và kỷ niệm 40 năm thành lập Trường. 

- Ban Chấp hành Đoàn trường phối hợp cùng GVCN, học sinh các lớp 

tuyên truyền, thực hiện tốt các nội dung kế hoạch đề ra.  

2. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

- Tất cả học sinh Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương. 

3. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM 

- Ngày phát động: Thứ 2, ngày 21/10/2019. 

- Thời gian nộp các sản phẩm: Chậm nhất là ngày 12/11/2019. 

- Địa điểm nộp: Văn phòng Đoàn trường. 

4. CHỦ ĐỀ CHUNG 

“Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam và 40 năm thành lập Trường”. 

5. NỘI DUNG - THỂ LỆ 

5.1. Đối với nội dung làm báo tường 

- Trình bày trên tờ giấy Rôky (khổ giấy: A0; kích thước: 841x1189mm; 

hướng giấy đứng), đóng nẹp trên dưới và có dây để treo lên tường. 

- Gợi ý nội dung gồm các chuyên mục sau: Lời ngỏ, thơ, văn, truyện 

ngắn, bài hát, châm ngôn, vè, câu đố, góc thư giãn, tranh ảnh, giới thiệu về lớp, 

ngành học của mình, … khuyến khích các bài viết tự sáng tác (hạn chế sưu tầm). 

- Phải có tiêu đề của tờ báo (gợi ý: TRI ÂN, NGƯỜI LÁI ĐÒ, ƠN THẦY, 

NGUỒN SÁNG, ƯỚC MƠ, …), viết bằng cỡ chữ to. 
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- Chữ viết: Viết tay, bằng tiếng Việt (không đánh máy). 

- Minh họa, trang trí: Vẽ, cắt dán, khuyến khích sự sáng tạo, độc đáo. 

- Nội dung hướng về truyền thống tôn sư trọng đạo, nhà trường, bạn bè, ... 

- Mỗi lớp tham gia ít nhất 01 tờ báo tường. 

5.2. Đối với nội dung thiết kế thiệp 

- Chủ đề: Cánh thiệp tri ân thầy cô giáo. 

- Mỗi lớp tham gia ít nhất 02 thiệp và nhiều nhất 05 thiệp. 

- Kích thước: Thiệp sau khi hoàn thành là khổ giấy A5 (từ khổ A4, sau đó 

gấp làm đôi). Thiệp có ít nhất 02 trang (04 mặt giấy). 

- Chất liệu: Thiệp được làm từ giấy bìa cứng, các chất liệu thân thiện với 

môi trường, chất liệu tái chế, … đảm bảo có thể lưu trữ trong thời gian dài. 

- Nội dung ghi trên thiệp thể hiện tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi 

mái trường Nông Lâm nghiệp, thể hiện đặc trưng các ngành nghề của nhà 

trường, sự kính trọng, lòng biết ơn của HS đối với các thầy cô giáo. 

- Nội dung có thể được thể hiện thông qua các câu thơ, bài vè, văn xuôi, 

hình ảnh, … Trong đó, bắt buộc phải có phần Thông tin tác giả (VD: Tập thể 

lớp: 36A1; Phụ trách nội dung: Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, …; Trình bày: 

Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn D, …). 

6. YÊU CẦU THỰC HIỆN 

Ban Chấp hành Đoàn trường xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí trình Ban 

Giám hiệu phê duyệt, phối hợp cùng các bộ phận tổ chức triển khai thực hiện 

đúng kế hoạch đề ra. 

Trong quá trình thực hiện, mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp vui lòng liên 

hệ đồng chí Lê Trung Hiếu, số điện thoại: 0357.729.147. 

 
  

Nơi nhận: 

- Chi bộ, BGH (b/c); 

- HS các lớp, GVCN (email); 

- Bản tin Đoàn, website; 

- Lưu VP; 

 TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

Lê Trung Hiếu 

 

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU 
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HƯỚNG DẪN 

THAM GIA HỘI THI LÀM BÁO TƯỜNG VÀ THIẾT KẾ THIỆP 

THEO BIÊN CHẾ LỚP/CHI ĐOÀN 

 

TT Lớp/Chi đoàn  TT Lớp/Chi đoàn 

1 12A  11 36A1-A2 

2 12B  12 36B1-B2 

3 12C  13 36C1-C2 

4 35A1-A2  14 36C3 

5 35B1-B2  15 36D1-D2 

6 35C1-C2  16 36F2 

7 35D1-D2  17 36E2 

8 35F1-F2  18 36H2 

9 35H2  19 36H3 

10 35H3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

… … … 

… ... 

Minh họa thiết kế báo tường 

Minh họa thiết kế thiệp 

Tập thể lớp: … 

 

… …  

… …  

… … 
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MẪU ĐĂNG KÝ 

Hội thi làm báo tường và thiết kế thiệp chào mừng 

kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 40 năm thành lập Trường 

(theo Kế hoạch số 05/KH-ĐTN, ngày 21/10/2019 của BTV Đoàn trường) 

 

Chi đoàn/lớp/liên quân:  ..........................................................................................  

Lớp trưởng/Bí thư:  .................................................................................................  

1. Nội dung làm báo tường: 

+ Số lượng tờ báo tường đăng ký làm:  ........................................................  

+ Tiêu đề (các) tờ báo tường:  .......................................................................  

+ Ngày dự kiến nộp báo tường về BCH Đoàn trường:  ................................  

2. Nội dung thiết kế thiệp: 

+ Số lượng thiệp đăng ký làm:  .....................................................................  

+ Tiêu đề (các) thiệp:  ...................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

+ Ngày dự kiến nộp thiệp về BCH Đoàn trường:  ........................................  

 

GVCN 

Thủ Dầu Một, ngày     tháng     năm 2019 

Đại diện lớp/chi đoàn/liên quân 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Hạn chót nhận đăng ký: 5/11/2019, hạn chót nộp sản phẩm: 12/11/2019. 

Các lớp nộp đăng ký về cô Nhẫn (0827277366) hoặc thầy Hiếu (0357729147). 


