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BÁO CÁO 

Tổng kết Hội thi Văn nghệ – TDTT  lần thứ IV năm 2018 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 268/KH-PGDĐT ngày 06/11/2018 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực về việc tổ chức các hoạt động Văn nghệ – 

TDTT kỉ niệm ngày nhà giáo Việt nam và Tuần lễ Văn hoá – Giáo dục Huyện 

Nam Trực lần thứ 7; Quyết định số 18 /QĐ-HTTHCSHQ ngày 01/11/2018 của 

Hiệu trưởng trường THCS Hồng Quang về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi 

Văn nghệ – TDTT trường THCS Hồng Quang  lần thứ IV năm 2018; Hội thi 

Văn nghệ – TDTT trường THCS Hồng Quang  lần thứ IV năm 2018 đã thành 

công tốt đẹp. Ban tổ chức hội thi báo cáo tổng kết Hội thi Văn nghệ – TDTT 

trường THCS Hồng Quang  lần thứ IV năm 2018 như sau: 

 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC HỘI THI 

 Để triển khai Hội thi Văn nghệ - TDTT Trường THCS Hồng Quang lần 

thứ  IV năm 2018, Bộ phận chuyên môn văn thể nhà trường đã tham mưu với 

BGH Trường THCS Hồng Quang ban hành Quyết định số18/QĐ-THCSHQ 

ngày 01/11/2018 về việc thành lập Ban Chỉ đạo,  Ban Tổ chức Hội thi Văn nghệ 

- TDTT Trường THCS Hồng Quang lần thứ IV năm 2018. 

 Nhằm hoàn thành tốt công tác chuyên môn, Ban Tổ chức Hội thi Văn nghệ 

- TDTT trường THCS Hồng Quang đã phối hợp với các bộ phận lliên quan thành 

lập Ban giám khảo, Tổ Trọng tài gồm 16 thành viên.  

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ,  Ban Tổ chức Hội thi Văn nghệ - 

TDTT đã tổ chức 04 phiên họp, ban hành 04 thông báo để tiếp tục bổ sung, điều 

chỉnh và triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Hội thi. Trên cơ sở đó, 

các bộ phạn đã tổ chức họp để xác định nhiệm vụ được giao, phân công trách 

nhiệm cho từng thành viên, tích cực khẩn trương triển khai nhiệm vụ theo các 

nội dung được phân công. tại Kế hoạch số 18/KH-BTC ngày 01/11/2018 của 

Ban Chỉ đạo Hội thi Văn nghệ – TDTT trường .  

 

II. KẾT QUẢ HỘI THI VĂN NGHỆ - TDTT 

 1.Hội thi Văn nghệ - TDTT Trường THCS Hồng Quang lần thứ IV 

năm 2018 

- Lễ Khai mạc Hội thi Văn nghệ - TDTT Trường THCS Hồng Quang lần 

thứ  IV năm 2018 được tổ chức trang trọng vào hồi 7h30' ngày 05/11/2018 với 

sự tham gia của toàn thể các cán bộ giáo viên , nhân viên và học sinh trong 

trường, với nội dung ý nghĩa thiết thực đã để lại ấn tượng tốt đẹp, và tạo không 

khí phấn khởi, quyết tâm cho Hội thi. 
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- Vòng bảng của Hội thi diễn ra từ ngày 05/11 đến ngày 13/11/2018gồm 

08 môn thi: Văn nghệ ; Bóng bàn, Cầu lông ; Đá cầu, Cờ vua, Chạy ngắn, Nhảy 

xa và Kéo co với Số vận động viên tham gia thi đấu trong vòng bảng là : 20 Đội 

văn nghệ ; 40 đội Kéo co nam, nữ  và  242 vận động viên TDTT của 20/20 lớp. 

- Các nội dung thi đấu vòng bán kết và chung kết  diễn ra từ ngày 

14/11/2018 đến 17/11/2018; gồm 08 môn: Văn nghệ ; Bóng bàn, Cầu lông ; Đá 

cầu, Cờ vua, Chạy ngắn, Nhảy xa và Kéo co với Số vận động viên tham gia thi 

đấu trong vòng bán kết, chung kết là : 5 Đội văn nghệ; 8 đội Kéo co và 38 vận 

động viên TDTT của 20/20 lớp. 

- Các nội dung thi đấu tại Hội thi Văn nghệ - TDTT Trường THCS Hồng 

Quang lần thứ IV năm 2018 được Ban Tổ chức lựa chọn phù hợp với điều kiện 

thực tế, phát huy thế mạnh của Trường THCS Hồng Quang. Đặc biệt môn thể 

thao dân gian được đưa vào nội dung thi đấu của Hội thi Văn nghệ - TDTT lần 

này như: Kéo co, và tổ chức văn nghệ đã tạo nên không khí phấn khởi và sôi 

động trong nhà trường và tại địa phương. 

 

2. Kết quả thành tích  tại Hội thi Văn nghệ - TDTT Trường THCS 

Hồng Quang lần thứ IV năm 2018 

- Không khí thi đấu qua 9 ngày của vòng bảng và 05 ngày thi đấu ở vòng 

bán kết, chung kết  diễn ra hết sức sôi nổi, hào hứng và khẩn trương, được sự cổ 

vũ nhiệt tình của các em học sinh, và nhân dân; các vận động viên đã cống hiến 

thi đấu hết mình với tinh thần giao lưu, học hỏi, trung thực và cao thượng để lại 

ấn tượng tốt đẹp. Căn cứ thành tích thi đấu của các lớp, các vận động viên đã 

đạt được. Theo đề nghị, Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các 

lớp đạt thành tích cao. Đồng thời  trao thưởng các giải nhất, nhì, ba (trong đó: 

30 giải nhất  30 giải nhì, 30 giải ba) cho các tập thể, đội và cá nhân đạt thành 

tích xuất sắc trong thi đấu. 

Danh sách các tập thể và các vận động viên đạt thành tích  được công bố 

và trao giải ngay sau khi kết thúc hội thi và sẽ được đăng tải trên trang Website 

của trường THCS Hồng Quang. 

 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 Hội thi Văn nghệ - TDTT Trường THCS Hồng Quang đã được sự quan 

tâm chỉ đạo sát sao của Phòng giáo dục và đào tạo Nam Trực, của Đảng uỷ, Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Hồng Quang, sự phối hợp, giúp đỡ của  hội 

cha mẹ học sinh, các tổ chức doanh nghiệp, và sự hưởng ứng, ủng hộ của toàn 

thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường, nhân dân và xã hội. 

Trong suốt quá trình tổ chức của Hội thi Văn nghệ - TDTT trường, các thành 

viên trong Ban Tổ chức đã bám sát các địa điểm thi đấu để theo dõi chỉ đạo. 

Ban giám khảo, các tổ Trọng tài đã đánh giá trung thực, khách quan để lựa chọn 

các tập thể, vận động viên tiêu biểu của phong trào. Cơ sở vật chất đảm bảo 

theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu của các bộ môn thi đấu. Công 
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tác trật tự được đảm bảo. Công tác tuyên truyền được quan tâm chú trọng, góp 

phần tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân, các em học sinh trong trường về ngày 

hội quan trọng này. Hội thi Văn nghệ - TDTT Trường THCS Hồng Quang đã 

thúc đẩy và thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia tập luyện thể 

dục, thể thao thường xuyên, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp và có 

bước chuyển biến mới về công tác giáo dục thể chất trong  nhà trường góp phần 

thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "xây dựng trường học thân thiện, học 

sinh tích cực".  

 Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức Hội thi vẫn còn một số tồn tại, hạn chế 

là: 

- Một số lớp tham gia Hội thi Văn nghệ - TDTT chưa được sự quan tâm chỉ 

đạo, đầu tư của giáo viên chủ nhiệm nên số nội dung, số lượng vận động viên tham 

gia Hội thi Văn nghệ - TDTT ít, chất lượng chưa đạt so với yêu cầu. 

- Số nội dung thi đấu còn hạn chế. Chất lượng chuyên môn một số nội dung 

chưa cao, chưa đáp ứng đúng kì vọng của Ban tổ chức đề ra. 

 

 IV. ĐỀ XUẤT 

- Hội thi của chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở kết quả của những giải thưởng 

nhất, nhì, ba..., không đơn thuần chỉ là một hoạt động giao lưu văn nghệ,thể thao 

mang tính nhất thời, mà xa hơn, là sự tiếp nối, khơi gợi sự duy trì thường xuyên 

trong nhà trường, trong các tập thể học sinh, khẳng định đó là một trong những 

hoạt động thiết thực, bổ ích để nâng cao đời sống tinh thần, để làm làm phong 

phú đời sống văn hóa của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THCS 

Hồng Quang. 

 Hội thi Văn nghệ - TDTT Trường THCS Hồng Quang lần thứ IV năm 

2018 là dịp thể hiện phong trào văn nghệ,  thể dục, thể thao học đường toàn 

trường, sự khẳng định kết quả của những vận động viên có năng khiếu, có quá 

trình tập luyện tốt, đồng thời là dịp tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu 

nhất, xuất sắc nhất đại diện cho học sinh của Trường THCS Hồng Quang tham 

dự  Hội thi TDTT cấp huyện năm 2018. 

Phát huy kết quả của những kỳ Hội thi Văn nghệ - TDTT Trường THCS 

Hồng Quang trước đây, Hội thi Văn nghệ - TDTT lần thứ IV năm 2018 đã thành 

công tốt đẹp. Đó là nhờ có sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của các cấp lãnh đạo 

,BGH, sự phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ của các tổ chức, đoàn thể; sự cổ vũ, 

hưởng ứng nhiệt tình của học sinh và nhân dân với nhà trường. Đặc biệt là cách 

thức chỉ đạo, tổ chức khoa học của Ban Tổ chức Hội thi Văn nghệ - TDTT; tinh 

thần trách nhiệm của các thành viên, ban giám khảo, tổ trọng tài; tinh thần thi 

đấu nhiệt tình, trung thực, giao lưu học hỏi và đoàn kết của các vận động viên.  

Với kết quả đã đạt được, tin tưởng rằng sau Hội thi Văn nghệ - TDTT lần 

này, tinh thần rèn luyện thể dục, thể thao trong nhà trường, từ cán bộ, giáo viên 

đến các em học sinh trong toàn trường được nâng lên một bước; phong trào thể 
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thao học đường phát triển mạnh mẽ, có chất lượng và hiệu quả hơn và quyết tâm 

phấn đấu là một trường đạt thành tích cao trong huyện. 

Trường THCS Hồng Quang trân trọng báo cáo./.      

                                                        

Nơi nhận:                                                                            Hiệu trưởng  
- Phòng GD-ĐT huyện,; 

- Các lớp; 

- Lưu:  VP.                                                               
 

 

 

          Phạm Đức Đoán 
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 BẢNG THÀNH TÍCH 

CÁC LỚP TẠI HỘI THI VĂN NGHỆ - TDTT 

TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG – LẦN THỨ IV NĂM HỌC 2018 - 2019 
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