
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯMGAR 

       LIÊN ĐỘI NGUYỄN TRI PHƯƠNG 

  * * *      Quảng Tiến, ngày 26 tháng 9 năm 2017 
 Số: 04/KH-LĐ 

  

      KẾ HỌACH  
 “Đêm hội trăng rằm” nhân dịp tết trung thu năm 2017 

 

1. Mục đích yêu cầu: 

 Thực hiện công văn hướng dẫncủa Hội đồng Đội CưMgar, Phòng văn hóa thông 

tin huyện CưMgar về việc tổ chức cho thiếu nhi vui chơi nhân dịp tết trung thu năm 

2017, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi nhân đầu năm học. 

 Nhằm hướng đến công tác giáo dục thiếu niên trong Liên đội tăng cường tham 

gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao kỹ năng sống, giao tiếp 

của các em trong Liên đội. 

Hội thi trưng bày mâm cỗ đẹp “Đêm hội trăng rằm” nhằm giúp các em hiểu biết 

về cách trưng bày một mâm cỗ tạo nên sự khéo léo cho các em mang đậm đà bản sắc 

dân tộc. 

 Tổ chức múa lân nhằm chào mừng “Đêm hội trăng rằm”  

2. Nội dung: 

 Mỗi Chi đội trưng bày một mâm cỗ kẹo ,bánh,trái cây ,hoa chung cho các mâm 

cỗ tham gia , mỗi lớp tham gia một nội dung thi 

 Liên đội phối kết hợp với các anh chị phụ trách, các BCH Chi đội  để chỉ đạo các 

hoạt động cho các em. 

3. Thành phần – số lượng: 

a. Thành phần: 

 Tất cả thiếu nhi đang học tập và sinh hoạt tại Liên đội. 

 Ban giám khảo: Mời đại diện các đoàn thể, ban nữ công . 

b. Số lượng: 

 Mỗi Chi đội 5 VĐV tham gia  

4. Thời gian: 

 - Chương trình thi Từ 15h30 ngày 4/10/2017, tại các lớp học trường THCS 

Nguyễn Tri Phương. 

5. Kinh phí: 

 Liên đội lo kinh phí khen thưởng, khánh tiết 

 Trên đây là kế hoạch  thi của Liên đội, đề nghị các Chi đội nắm bắt và tham gia 

đầy đủ, có chất lượng trong ngày hội. Các anh chị phụ trách có thành viên tham gia chịu 

trách nhiệm theo dõi hổ trợ để các em thực hiện thành công. 

Duyệt của BGH               TPT Đội 

 Hiệu trưởng          

 

 

 

          Nguyễn Phùng Hóa 



 

 
PHÒNG GIÁO DỤC CƯMGAR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC 

 
        

  Số 05/ QĐ-HT      

Quảng Tiến, ngày 2 tháng10  năm 2017 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG 

 

 

 - Căn cứ vào nhiệm vụ năm học, nhằm giúp các em tham gia các hoạt động 

TDTT nâng cao kỹ năng sống; 

- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Tri 

Phương và Hội đồng sư phạm nhà trường; 

 - Căn cứ vào mục đích, yêu cầu, kế hoạch tổ chức của Liên đội, xét năng lực, 

phẩm chất cán bộ.. 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

 Điều 1:  Thành lập tổ trọng tài Hội thi “Đêm hội trăng rằm” gồm các đ/c (có tên 

trong danh sách kèm theo) ; 

 Điều 2: Nhiệm vụ của tổ trọng tài: làm việc từ 14hh ngày 4/10/2017 chấp hành 

sự phân công của tổ chức, tổ chức với tinh thần khách quan, vô tư, trung thực nhằm bảo 

đảm công bằng và phản ánh chính xác kết quả của cuộc thi. 

 Điều 3: Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban giám khảo do Trưởng Ban 

phân công. 

 Điều 4: Ban tài vụ, các giáo viên chủ nhiệm, các tập thể lớp và các đồng chí có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

       

 Nơi nhận:       HIỆU TRƯỞNG 
 - Như Điều IV 

 - Lưu LĐ 

 

 

            Lê Kim Chung 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH TỔ TRỌNG TÀI CẤP LIÊN ĐỘI 

( Theo Quyết định số 05/QĐ-HT ngày 2 tháng 10 năm 2017) 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Phùng Hóa TPT Đội Tổ trưởng trọng tài  

2 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên hóa Tổ phó trọng tài  

3 Lê Thị Mỹ Dung Giáo viên mỹ thuật Thành viên  

4 Phan Thị Minh Lệ GV Văn Thành viên  

5 Tạ Ngọc Hà GV nhạc Thành viên  

6 Đặng xuân Duy GV Địa Thành viên  

 

 

 

Duyệt của BGH     Quảng Tiến ngày 2 tháng 10 năm 2017 

 

                  Người lập 

 

 

 

                      Nguyễn Phùng Hóa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Số 06/ QĐ-HT     Quảng Tiến, ngày 4 tháng 10 năm 2017 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG 

 

 

 - Căn cứ vào nhiệm vụ năm học, nhằm giúp các em tham gia các hoạt động 

TDTT nâng cao kỹ năng sống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; 

- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Tri 

Phương và Hội đồng sư phạm nhà trường; 

 - Căn cứ kết quả  thi các trò chơi , xét đề nghị khen thưởng của Liên đội.. 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

 Điều 1:  Khen thưởng cho các tập thể đạt giải trong cuộc thi “Trưng bày mâm cỗ 

đẹp” (có  danh sách kèm theo ; 

 Điều 2: Ban giám khảo, ban tổ chức và BCH Liên đội dựa vào kết quả khen 

thưởng cho các tập thể tham gia trong Hội thi như sau: 

Giải nhất:   50.000đ 

Giải nhì:   40.000đ 

Giải ba:   30.000đ 

Giải khuyến khích:20.000đ. 

 Điều 3: Ban tài vụ, BCH Liên đội, TPT Đội và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu 

thi hành Quyết định này. 

 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

       

 Nơi nhận:       HIỆU TRƯỞNG 
 - Như Điều IV 

 - Lưu LĐ 

 

 

         Lê Kim Chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC CƯMGAR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC 



DANH SÁCH CÁC LỚP ĐẠT GIẢI ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM 2017 THEO QUYẾT 

ĐỊNH SỐ 06 NGÀY 4/10 /2017 . 

 

1/ LỚP 9A1 ĐẠT GIẢI I 

2/ LỚP 9A3 ĐẠT GIẢI II 

3/ LỚP 9A5 ĐẠT GIẢI III 

4/ LỚP 8A1 ĐẠT GIẢI I 

5/ LỚP 8A2 ĐẠT GIẢI II 

6/ LỚP 8A3 ĐẠT GIẢI III 

7/ LỚP 7A1 ĐẠT GIẢI I 

8/ LỚP 7A3 ĐẠT GIẢI II 

9/ LỚP 7A4 ĐẠT GIẢI III 

10/ LỚP 6A1 ĐẠT GIẢI I 

11/ LỚP 6A2 ĐẠT GIẢI II 

12/LỚP 6A4 ĐẠT GIẢI III 

13 /LỚP 9A2 ĐẠT GIẢI KK 

 

 DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 


