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THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI 

BCH ĐOÀN TRƢỜNG ĐẠI HỌC GTVT 
*** 

Số: 248/KH-ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
  

  

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017 

  

  

KẾ HOẠCH 
 

 

Tổ chức Hội diễn văn nghệ “Tuổi trẻ Trường Đại học Giao thông Vận tải 

vững bước tới thành công” chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 

- 26/3/2017) và 55 năm ngày thành lập Trƣờng (24/03/1962 - 24/03/2017) 

------------------- 

            

Thực hiện chương trình công tác Đoàn năm học 2016 - 2017 của BCH Đoàn 

trường;  Thực hiện Kế hoạch số 240/KH-ĐTN ngày 08/2/2017 của Ban Thường vụ 

Đoàn trường về việc tổ chức các hoạt động chào mừng 86 năm ngày thành lập 

Đoàn (26/3/1931 - 26/3/2017) và 55 năm ngày thành lập Trường (24/03/1962 - 

24/03/2017); Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-ĐHGTVT ngày 15/2/2017 của Nhà 

trường về việc tổ chức các hoạt động chào mừng 55 năm ngày thành lập Trường. 

Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ “Tuổi 

trẻ Trường Đại học Giao thông Vận tải vững bước tới thành công”, cụ thể như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

           - Là hoạt động trọng tâm chào mừng Tháng Thanh niên năm 2017, chào 

mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017), 

chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn Trường lần thứ XXIX. 

     - Đặc biệt, đây là hoạt động thiết thực của Tuổi trẻ nhà Trường chào mừng 

55 năm ngày thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải (24/03/1962 - 

24/03/2017). 

           - Phát hiện những giọng hát hay để bồi dưỡng và bổ sung vào Đội văn nghệ 

xung kích của Đoàn trường. Đồng thời thông qua chương trình sẽ chọn lọc các tiết 

mục đặc sắc để biểu diễn chào mừng Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường. 

           - Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, 

lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về nhà Trường, giáo dục đạo đức lối sống 

cho đoàn viên, sinh viên toàn trường. 
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 - Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu học hỏi giữa sinh viên, 

các lớp, các khoa; giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể, tính năng động 

sáng tạo; tạo không khí vui tươi phấn khởi trong  sinh viên. 

            - Hội diễn được tổ chức có chất lượng, có sức lan toả, gây ấn tượng tốt 

trong toàn trường, trong sinh viên dự thi và khán giả. 

  - Hội diễn phải được triển khai đồng bộ, sâu rộng trong toàn trường, đảm 

bảo thiết thực và hiệu quả. 

 

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Chủ đề: “Tuổi trẻ Trường Đại học Giao thông Vận tải vững bước tới  

                thành công” 

2. Nội dung:   

    Ca ngợi Đảng, Bác Hồ; thể hiện tình yêu đối với quê hương đất nước; tự 

hào truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của Hội Sinh viên Việt Nam, của  

Trường Đại học GTVT. Thể hiện những ước mơ, tình cảm, vai trò, trách nhiệm, 

quyết tâm của tuổi trẻ Trường Đại học GTVT trong sự phát triển của Nhà trường, 

trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 Nội dung, hình thức biểu diễn của các tiết mục văn nghệ dự thi do các đơn vị 

tự chọn, phù hợp với nội dung của Hội diễn và đặc trưng của đơn vị.  

3. Hình thức thi: Ca, Múa, Nhạc, Kịch. 

 3.1. Ca: Các tiết mục tham gia Hội diễn về ca gồm đơn ca, song ca, tam ca, 

tốp ca, hợp xướng. Khuyến khích các tiết mục ca có thêm các màn múa phụ họa. 

Bài hát bằng tiếng dân tộc thiểu số hoặc bằng tiếng nước ngoài phải có 1 lần hát 

bằng tiếng Việt phổ thông (hoặc có phần dịch lời sang tiếng Việt). 

 3.2. Múa: Các tiết mục tham gia Hội diễn về múa có thể là gồm múa đơn, 

múa đôi, múa tốp, nhảy hiện đại. Khuyến khích các tiết mục múa mang bản sắc 

tuổi trẻ học đường và đậm bản sắc dân tộc. 

 3.3. Nhạc: Các tiết mục tham gia Hội diễn về biểu diễn nhạc cụ gồm độc 

tấu, song tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc và hiện đại. 

 3.4. Kịch: Các tiết mục tham gia Hội diễn về Kịch có thể kết hợp nhạc kịch, 

nhạc và nội dung kịch dự thi phải phù hợp với chủ đề và nội dung của hội diễn. 
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III. ĐỐI TƢỢNG, QUY MÔ 

 Mỗi Liên chi đoàn thành lập một đoàn dự thi gồm Trưởng đoàn, Phó đoàn 

và các thành viên trong đoàn là các giảng viên trẻ (dưới 35 tuổi), các đoàn viên, 

sinh viên trong Liên chi đoàn. 

 Mỗi Liên chi đoàn chuẩn bị một chương trình gồm ít nhất 03 trong 04 thể 

loại quy định tại mục hình thức dự thi ở trên. 

 Mỗi chương trình có ít nhất 03 tiết mục trở lên và được biểu diễn liên tục 

trong khoảng thời gian từ 20-30 phút.  

IV. PHƢƠNG THỨC CHẤM ĐIỂM VÀ GIẢI THƢỞNG 

 4.1. Phƣơng thức chấm điểm 

 4.1.1 Điểm chương trình: Điểm chương trình của mỗi đoàn tối đa là 100 

điểm, chấm điểm chính xác đến 0.5 điểm, được đánh giá căn cứ vào: 

 - Tính sáng tạo trong kết cấu của chương trình. 

 - Sự kết hợp hài hòa và xuyên suốt trong toàn bộ chương trình. 

 - Nội dung phù hợp với quy định của Hội diễn. 

 - Sắc thái sinh viên, tươi trẻ, hiện đại nhưng vẫn thể hiện bản sắc dân tộc. 

 - Mức độ công phu trong việc dàn dựng chương trình. 

 Điểm chương trình của mỗi đoàn là điểm trung bình cộng của các giám khảo 

chấm cho chương trình đó. Chương trình biểu diễn thiếu hoặc quá thời gian quy 

định mỗi phút trừ 2 điểm. 

 4.1.2 Điểm tiết mục: Điểm tiết mục trong một chương trình tối đa là 100 

điểm, điểm tiết mục là điểm trung bình của các giám khảo cho tiết mục đó, được 

đánh giá căn cứ vào:  

 - Nội dung phù hợp với quy định của Hội diễn. 

 - Sáng tạo trong cách thể hiện nội dung, tư tưởng, chủ đề của tiết mục.  

 - Sắc thái sinh viên, tươi trẻ, hiện đại nhưng vẫn thể hiện bản sắc dân tộc. 

 - Mức độ công phu trong việc dàn dựng tiết mục. 

 4.2. Giải thƣởng 

         Căn cứ vào chất lượng Hội diễn, kết quả đánh giá của Ban Giám Khảo, Ban 

Tổ chức sẽ xếp giải gồm: 
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 4.2.1 Giải tiết mục xuất sắc nhất gồm: 

 - Đơn ca xuất sắc nhất: Giấy khen, Hoa và Tiền thưởng; 

 - Tốp ca, hợp ca, hợp xướng xuất sắc nhất: Giấy khen, Hoa và Tiền thưởng; 

 - Tiết mục Múa xuất sắc nhất: Giấy khen, Hoa và Tiền thưởng; 

 - Tiết mục Nhạc xuất sắc nhất: Giấy khen, Hoa và Tiền thưởng; 

 - Tiết mục Kịch xuất sắc nhất: Giấy khen, Hoa và Tiền thưởng; 

 4.2.2 Giải chƣơng trình toàn đoàn gồm: 

           + 01 giải Nhất gồm Giấy khen, Hoa và Tiền thưởng; 

           + 02 giải Nhì gồm Giấy khen, Hoa và Tiền thưởng; 

           + 03 giải Ba gồm Giấy khen, Hoa và Tiền thưởng; 

  +  02 giải Khuyến khích gồm Giấy khen, Hoa và Tiền thưởng; 

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ 

 5.1 Thời gian, địa điểm: 

 - Kiểm tra tiến độ: Các đơn vị chủ động xây dựng nội dung chương trình, 

lên kế hoạch tập luyện. Các đồng chí Bí thư LCĐ báo cáo các công tác chuẩn bị 

với Ban tổ chức trong cuộc họp vào 14h ngày 01/3/2017 tại VPĐ Trường, 

P404A9. 

 - Đăng ký: Các đơn vị gửi bản đăng ký các tiết mục và danh sách thành viên 

(theo mẫu) về ban tổ chức Hội thi tại VPĐ Trường P404A9 trước ngày 

08/03/2017. 

 - Lịch Tổng duyệt (dự kiến): thứ Bảy ngày 18/3/2017 tại Hội trường lớn. 

- Lịch Hội diễn: từ 18h, thứ Tư ngày 22/3/2017 tại Hội trường lớn. 

Mọi thông tin chi tiết về Hội diễn sẽ được tuyên truyền qua fanpage của 

Đoàn trường: https://www.facebook. com/pages/ Đoàn Thanh Niên Trường Đại 

Học Giao Thông Vận Tải. 

 5.2 Kinh phí thực hiện: 

- Mỗi Liên chi đoàn tham gia Hội diễn được hỗ trợ 5.000.000 VNĐ. 

- Các Liên chi đoàn tự chủ động kinh phí trong việc dàn dựng, tập luyện và 

biểu diễn chương trình dự thi của đoàn mình. 

- Ban tổ chức đảm nhận kinh phí tổ chức chương trình, kinh phí thuê Ban 

giám khảo, kinh phí giải thưởng. 
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VI. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ  

 - BCH Đoàn trường thành lập ban Tổ chức hội thi, Ban tuyên truyền hội thi. 

- Ban Tổ chức chuẩn bị công tác tổ chức, công tác hậu cần, dự trù kinh phí, 

mời Ban giám khảo, chuẩn bị giải thưởng; mời các nhà tài trợ hỗ trợ tổ chức hội 

diễn văn nghệ (nếu có). 

- Ban tuyên truyền đảm bảo công tác thông tin & tuyên truyền trước và trong 

Hội diễn, tiếp nhận và tổng hợp đơn đăng ký dự thi của các Liên chi đoàn.  

   - Các Liên chi đoàn và các chi đoàn thông báo rộng rãi cho đoàn viên, sinh 

viên của đơn vị và chuẩn bị danh sách diễn viên, dàn dựng và tập luyện chương 

trình của đơn vị mình tham gia tốt hội diễn. 

            Hội diễn văn nghệ “Tuổi trẻ Trường Đại học Giao thông Vận tải vững 

bước tới thành công”  là hoạt động trọng tâm của Tháng Thanh niên năm 2017, là 

hoạt động thiết thực chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1931 - 26/3/2017) và 55 năm ngày thành lập Trường Đại học GTVT 

(24/03/1962 - 24/03/2017). Ban chấp hành Đoàn trường đề nghị các Liên chi đoàn 

căn cứ Kế hoạch, khẩn trương triển khai và nghiêm túc thực hiện. 

 

  Nơi nhận: 

- TT, Ban TN Trường học 

 Thành Đoàn Hà Nội (b/c); 

- Đảng uỷ, BGH Nhà trường (b/c); 

- Các đơn vị liên quan (p/h); 

- Các đơn vị đề nghị tài trợ; 

- Các LCĐ, CĐ (t/h), 

- Lưu VP.                                

TM. BAN THƢỜNG VỤ ĐOÀN TRƢỜNG 
BÍ THƯ 

  

 

 

  

  

Mai Nam Phong 
 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

BCH ĐOÀN TRƢỜNG ĐẠI HỌC GTVT 

LCĐ KHOA ……………………. 

***** 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

  

  

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI DIỄN VĂN NGHỆ 
 

“Tuổi trẻ Trường Đại học Giao thông Vận tải vững bước tới thành công” 

chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/2017) và 

55 năm ngày thành lập Trƣờng (24/03/1962 - 24/03/2017) 

 

 KÍNH GỬI: BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƢỜNG ĐẠI HỌC GTVT 

 

1. Tên đơn vị tham gia:  

2. Họ tên trƣởng đoàn:  

3. Điện thoại di động:  

 

TT 
Họ và tên các thành viên 

(Chữ in hoa) 

Năm 

sinh 

Chức vụ trong đoàn 

(SV Lớp) 

Ghi chú 

(Điện thoại) 

1.    TRƯỞNG ĐOÀN  

2.    PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN  

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 TM. BCH LCĐ KHOA …………….. 

BÍ THƢ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn A 
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BCH ĐOÀN TRƢỜNG ĐẠI HỌC GTVT 

LCĐ KHOA ……………………. 

***** 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

  

  

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017 

 

CHƢƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ 
 

KHOA ......................................... 

 

 

TT 
Tên tiết mục dự thi 

(Chữ in hoa) 
Tác giả Thể loại 

Biểu diễn 

(Chữ in hoa) 
Ghi chú 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 TM. BCH LCĐ KHOA …………….. 

BÍ THƢ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn A 

 


