
PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC         CÔṆG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG      Đôc̣ lâp̣ – Tư ̣do Haṇh phúc 

      Hồng Quang, ngày 30 – 10 - 2018 

 KẾ HOẠCH  

TỔ CHỨC HÔỊ THI VĂN NGHÊ ̣- TDTT  

CHÀO MỪNG TUẦN LỄ VĂN HOÁ GIÁO DUC̣ VÀ  

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 

NĂM HỌC   2018 – 2019 

 

Thực hiện kế hoac̣h số 220/KH-PGDĐT ngày 10 tháng 09 năm 2018 của PGD & ĐT Nam Trưc̣ 

về việc chỉ đaọ công tác giáo duc̣ thể chất và bồi dưỡng HSG TDTT dư ̣ thi các cấp năm hoc̣ 2018 – 

2019. 

Căn cứ kế hoac̣h nhiêṃ vu ̣năm hoc̣ 2018 – 2019 của Trường THCS Hồng Quang. 

Căn cứ tình hình, điều kiêṇ thưc̣ tế của  trường THCS Hồng Quang. 

Bô ̣phâṇ chuyên môn, Văn – Thể – My ̃ trường THCS trường THCS Hồng Quang xây dựng kế 

hoạch tổ chức các hoaṭ đôṇg TDTT chào mừng ngày nhà giáo Viêṭ Nam năm hoc̣ 2018 – 2019 như sau: 

 

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

1.1. Mục đích 

Hôị thi Văn nghê ̣– Thể dục thể thao (VN - TDTT) chào mừng tuần lê ̃Văn hoá giáo duc̣ lần thứ 

7 và chào mừng ngày nhà giáo Viêṭ Nam 20 – 11 cho học sinh trường THCS Hồng Quang nhằm muc̣ 

đích : 

 - Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường 

xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh THCS để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất 

góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh; 

- Đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường . 

- Phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao của học sinh THCS nhằm bồi dưỡng đào tạo tài 

năng thể thao dư ̣thi các cấp; 

- Tuyển chọn các vận động viên có thành tích xuất sắc tại hôị thi TDTT cấp trường để  tham gia 

hôị thi TDTT cấp huyêṇ, cấp tỉnh. 

- Tham gia thi đấu thể thao trên tinh thần “Đoàn kết, thân ái”. 

- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi giúp HS tích cực, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. 

1.2. Yêu cầu 

Tất cả các cán bô,̣ giáo viên, các lớp, HS tích cực hưởng ứng và đăng ký tham gia các hoạt động 

thi đua theo kế hoạch. 

 

 



II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1.      Các nôị dung thi đấu : 

1.1. Điền kinh : - Chạy 60m ;  - Nhảy cao ; - Nhảy xa 

1.2. Bóng bàn : ( Đơn Nam, Đơn nữ ) 

1.3. Cờ vua : ( Đơn Nam, Đơn nữ ) 

1.4 Đá cầu : ( Đơn Nam, Đơn nữ ) 

1.5 Cầu lông : ( Đơn Nam, Đơn nữ ) 

1.6. Kéo co : Tâp̣ thể ( 9 – 10 HS môṭ đôị) 

1.8 Văn nghê ̣( Hát, múa ) 

2. Đối tươṇg thi đấu : 

- Lứa tuổi thi đấu : Khối 8 – 9 thi chung, Khối 6 – 7 thi chung  

-  Các nội dung : Điền Kinh, Bóng bàn, Cờ vua, Đá cầu, Cầu lông mỗi lớp cử 1 đến 2 HS ở mỗi 

 một nội dung. 

- Nội dung kéo co, mỗi lớp 1 Đội Nam và 1 Đội Nữ, mỗi đội 9 - 10 HS. 

- Nôị dung văn nghê ̣: Mỗi lớp 1 tiết muc̣ ( Hát , múa đơn ca, tốp ca….) 

 3. Thời gian  - Điạ điểm : 

- Thời gian dự kiến:,Từ ngày từ 05 tháng 11 đến hết ngày 17 tháng 11 năm 2018. 

- Điạ điểm : Tại  trường THCS HỒNG QUANG. 

 +  Điền kinh: Tổ chức trên đường chaỵ đường sông Châu thành ( đối diêṇ trường), nhảy cao, 

 nhảy xa taị ̣ sân baĩ nhà trường. 

 + Bóng bàn : Taị nhà thi đấu của trường. 

 + Đá cầu, Cầu lông : Taị sân thi đấu nhà trường. 

   + Cờ vua : Thi đấu taị lớp 8A, 8B.  

   + Kéo co : Taị sân TD  nhà trường  

4. Đăng kí dư ̣thi :   

Hạn chót đăng kí dự thi các môn : GVCN nộp danh sách của lớp mình cho Đ/c Thuý, đ/c Kiên 

 trong buổi sáng Thứ 5 ngày 1/11/2018. 

- Lịch bốc thăm thi đấu các môn: Thứ 5 ngày 02 - 11  

 - Đ/c Thuâṇ  ( Kéo co)        –  Đ/c Huế, Đ/c Thuỷ ( Cờ vua)    

 – Đ/c Thành  ( Bóng bàn)         – Đ/c Chương  ( Cầu lông)    

 – Đ/c Kiên, ( Đá cầu) .       - Đ/c Thuý , Đ/c Uyên ( Văn nghê ̣). 

- Các môn điền kinh xếp theo ABC chia làm 2 lươṭ. Lấy 4 HS thành tích cao nhất vào chung kết  

 



5. Ban tổ chức giải : 

- Thầy Phạm Đức Đoán                      - Trưởng ban 

- Thầy Đỗ Trọng Thái                         - Phó ban 

- Thầy Nguyễn Duy Phú                      - Phó ban 

- Đoàn TN, Đôị TN,  GVCN      – Uỷ viên. 

6. Giám khảo - Trọng tài các nội dung thi đấu 

- Điền kinh: Đ/c Cơ, Đ/c Kiên 

- Kéo co: Đ/c Thuận, Đ/c Cơ – Đ/c Kiên, Đ/c Toàn ( Đánh trống kéo co) 

- Bóng bàn: Đ/c  Thành. – Đ/c Hà 

- Cờ vua: Đ/c Huế -  Đ/c Thuỷ 

- Đá cầu : Đ/c Kiên – đ/c Cơ. 

- Cầu lông : Đ/ /c Chương – Đ/c Mai. 

- Giám khảo Văn nghê ̣: Đ/c Thuý – Đ /c Uyên 

- Y tế: Đ/c Phươṇg, đ/c Toàn 

- Âm thanh – Điều hành giải : Đ/c Phú 

7. Các quy định khác: 

- Trang phục  phải phù hợp với nội dung thi đấu. 

- Giáo viên phụ trách từng môn thi có trách nhiệm do Hiệu trưởng chỉ định. 

- GVCN phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hoc̣ sinh của lớp mình và có phương án đảm bảo an 

 toàn cho VĐV về thi đấu. 

- Thể thức thi đấu theo quy định tại Điều lệ (gửi kèm). 

 

8.  Giải thưởng : 

- Nhất toàn đoàn : 1 Cờ thi đua + Giải thưởng 300 000 đ. 

- Nhì toàn đoàn : 1 Cờ thi đua + Giải thưởng 200 000 đ. 

- Ba toàn đoàn : 1 Cờ thi đua + Giải thưởng 100 000 đ. 

- Kéo co – Văn nghê ̣: Nhất : 200.000 đ, Nhì 150.000 đ, Ba 100.000 đ. 

- Các Nôị dung  khác: Nhất 50.000 đ, nhì 30.000 đ, ba 20.000 đ. 

9. Dự trù kinh phí: - Thưởng : 7000.000 Đ 

    - Mua duṇg cu,̣ trang thiết bi ̣ thi đấu : 4 000 000 đ 

10. Lịch triển khai : 

- Ngày 02  tháng 11 năm 2018: GVCN nôp̣ danh sách hoc̣ sinh lớp mình thi đấu. 

- Ngày 02 tháng 11 năm 2018 : 14h00 họp Ban tổ chức, Troṇg tài tại Phòng TT nhà 

 trường. Tiến hành bốc thăm chia bảng. 

. 

- Ngày 02;03;/11/2018, chuẩn bi ̣ các điều kiêṇ, CSVC…. phuc̣ vu ̣ hôị thi 



- Ngày  03  tháng 11 năm 2018: 14h00 tổng duyệt và kiểm tra công tác chuẩn bị.  

- Ngày 05 tháng 11 năm 2018:  Khai mac̣ hôị thi 

- Từ ngày 05 – 11 – 2018 đến ngày 17 – 11 – 2018 :   

 + 16h 00 thi đấu các nội ( Vòng bảng, vòng sơ loaị ) 

- Ngày 15; 16 – 11 – 2018 : Thi đấu bán kết và haṇg 3  

- Ngày 17 – 11 – 2018  Thi đấu nôị dung chung kết; tổng hơp̣ kết quả,  tổng kết Hôị thi  Trao 

 giải 

 

            T.M BGH 

 

 

                    Đỗ Troṇg Thái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC 

TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG 

CÁCH THỨC TỔ CHỨC – ĐIỀU LÊ ̣THI ĐẤU  

TRONG HÔỊ THI VĂN NGHÊ ̣– TDTT 

CHÀO MỪNG NGÀY 20 – 11 – 2018 

 

I. Văn nghê ̣:  20 lớp đăng kí các tiết muc̣ ( Đơn ca, tốp ca, hát múa, mứa trên nền nhac̣ ) 

- Bốc thăm thứ tư ̣biểu diêñ. Choṇ 4 lớp có tiết muc̣ xuất sắc nhất vào vòng chung kết, 

biểu diêñ hôm bế mac̣ hôị thi. 

- Vòng loaị : Yêu cầu các lớp không thuê mươṇ trang phuc̣ biểu diên ( tránh lañg phí ). 

Chỉ sử duṇg đồng phuc̣ hoc̣ sinh hoăc̣ mươṇ trang phuc̣ của Đôị TNTP nhà trường. 

- Vòng chung kết : nhà trường se ̃hỗ trơ ̣kinh phí cho các lớp vào chung kết để trang 

phuc̣ đảm bảo chất lươṇg vòng chung kết hôị thi. 

- Điạ điểm : Vòng loaị : Biểu diêñ taị phòng truyền thống nhà trường. 

  Vòng chung kết : Biểu diêñ taị sân khấu nhà trường. 

 

II. Bóng bàn :  

- Thi đấu đơn : Vòng loaị thi đấu 3 séc 11. Vòng bán kết, chung kết thi đấu 5 séc 11. 

- Căn cứ theo số lươṇg V ĐV các lớp đăng kí . BTC phân chia nhánh thi đấu theo tùng 

nôị dung. 

- Điạ điểm : Thi đấu taị nhà thi đấu bóng bàn nhà trường. 

1.  Nam khối 6 – 7 :  

+ 1 VĐV đươc̣ miêñ thi đấu trâṇ  đầu. 

+  Còn 10 VĐV bốc thăm chia làm 5 căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. Ghép cùng  VĐV miêñ thành 3 

căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. 

+ 3 VĐV đấu vòng tròn tranh nhất, nhì, ba. 

+ Trong 3 VĐV vòng 2 bi ̣ thua, choṇ 2 VĐV có thành tích tốt hơn đấu loaị tranh giải 

khuyến khích. 

2. Nữ khối 6 – 7 :  

+ 1 V ĐV đươc̣ miêñ thi đấu trâṇ  đầu. 

+  Còn 6 VĐV bốc thăm chia làm 3 căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. Ghép cùng  VDV miêñ thành 2 

căp̣ đấu bán kết. 



+ 2 VĐV thắng đấu chung kết tranh nhất, nhì. 2 VĐV thua đấu tranh ba, tư. 

3. Nam khối 8 – 9 :  

+ 1 V ĐV đươc̣ miêñ thi đấu trâṇ  đầu. 

+  Còn 10 VĐV bốc thăm chia làm 5 căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. Ghép cùng  VĐV miêñ thành 3 

căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. 

+ 3 VDV đấu vòng tròn tranh nhất, nhì, ba. 

+ Trong 3 VĐV vòng 2 bi ̣ thua, choṇ 2 VĐV có thành tích tốt hơn đấu loaị tranh giải 

khuyến khích. 

4. Nữ khối 8 – 9 :  

+ 1 V ĐV đươc̣ miêñ thi đấu trâṇ  đầu. 

+  Còn 6 VĐV bốc thăm chia làm 3 căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. Ghép cùng  VDV miêñ thành 2 

căp̣ đấu bán kết. 

+ 2 VĐV thắng đấu chung kết tranh nhất, nhì. 2 VĐV thua đấu tranh ba, tư. 

 

III. Cầu lông :  

- Thi đấu đơn : Vòng loaị thi đấu 3 séc 11. Vòng bán kết, chung kết thi đấu 5 séc 11. 

- Căn cứ theo số lươṇg V ĐV các lớp đăng kí . BTC phân chia nhánh thi đấu theo tùng 

nôị dung. 

- Điạ điểm : Thi đấu taị sân cầu nhà trường. 

1. Nam khối 6 – 7 :  

+ 3 VĐV đươc̣ miêñ thi đấu trâṇ  đầu. 

+  Còn 10 VĐV bốc thăm chia làm 5 căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. Ghép cùng  3 VĐV miêñ thành 

4 căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. Lấy 4 VĐV vào bán kết. 

+ 2 VĐV thắng đấu chung kết tranh nhất, nhì. 2 VĐV thua đấu tranh ba, tư. 

2.Nữ khối 6 – 7 :  

+ 1 VĐV đươc̣ miêñ thi đấu trâṇ  đầu. 

+  Còn 10 VĐV bốc thăm chia làm 5 căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. Ghép cùng  VĐV miêñ thành 3 

căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. 

+ 3 VĐV đấu vòng tròn tranh nhất, nhì, ba. 

+ Trong 3 VĐV vòng 2 bi ̣ thua, choṇ 2 VĐV có thành tích tốt hơn đấu loaị tranh giải 

khuyến khích. 

   3.Nam khối 8 – 9 :  

+ 2 V ĐV đươc̣ miêñ thi đấu trâṇ  đầu. 



+  Còn 8 VĐV bốc thăm chia làm 4 căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. Ghép cùng  2 VĐV miêñ thành 3 

căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. Lấy 3 VĐV. 

+ 3 VDV đấu vòng tròn tranh nhất, nhì, ba. 

+ Trong 3 VĐV vòng 2 bi ̣ thua, choṇ 2 VĐV có thành tích tốt hơn đấu loaị tranh giải 

khuyến khích. 

4. Nữ khối 8 – 9 :  

+ 2 V ĐV đươc̣ miêñ thi đấu trâṇ  đầu. 

+  Còn 8 VĐV bốc thăm chia làm 4 căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. Ghép cùng  2 VĐV miêñ thành 3 

căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. Lấy 3 VĐV. 

+ 3 VDV đấu vòng tròn tranh nhất, nhì, ba. 

+ Trong 3 VĐV vòng 2 bi ̣ thua, choṇ 2 VĐV có thành tích tốt hơn đấu loaị tranh giải 

khuyến khích. 

 

IV. Cờ vua :  

- Thi đấu đơn : Vòng loaị thi đấu loaị trưc̣ tiếp 1 ván. Vòng bán kết, chung kết thi đấu 3 

ván. 

- Căn cứ theo số lươṇg V ĐV các lớp đăng kí . BTC phân chia nhánh thi đấu theo tùng 

nôị dung.. 

- - Điạ điểm : Khối 8 – 9 thi đấu taị lớp 8A. Khối 6 – 7 thi đấu taị lớp 8B. 

1. Nam khối 6 – 7 :  

+  Có 12 VĐV bốc thăm chia làm 6 căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp 2 vòng. Lấy 3 VĐV.  

+ 3 VĐV đấu vòng tròn tranh nhất, nhì, ba. 

+ Trong 3 VĐV vòng 2 bi ̣ thua, choṇ 2 VĐV có thành tích tốt hơn đấu loaị tranh giải 

khuyến khích. 

2. Nữ khối 6 – 7 :  

+ 2 V ĐV đươc̣ miêñ thi đấu trâṇ  đầu. 

+  Còn 8 VĐV bốc thăm chia làm 4 căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. Ghép cùng  2 VĐV miêñ thành 3 

căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. Lấy 3 VĐV. 

+ 3 VDV đấu vòng tròn tranh nhất, nhì, ba. 

+ Trong 3 VĐV vòng 2 bi ̣ thua, choṇ 2 VĐV có thành tích tốt hơn đấu loaị tranh giải 

khuyến khích 

3. Nam khối 8 – 9 :  

+  Có 12 VĐV bốc thăm chia làm 6 căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp 2 vòng. Lấy 3 VĐV.  



+ 3 VĐV đấu vòng tròn tranh nhất, nhì, ba. 

+ Trong 3 VĐV vòng 2 bi ̣ thua, choṇ 2 VĐV có thành tích tốt hơn đấu loaị tranh giải 

khuyến khích. 

4. Nữ khối 8 – 9 :  

+ 2 V ĐV đươc̣ miêñ thi đấu trâṇ  đầu. 

+  Còn 8 VĐV bốc thăm chia làm 4 căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. Ghép cùng  2 VĐV miêñ thành 3 

căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. Lấy 3 VĐV. 

+ 3 VDV đấu vòng tròn tranh nhất, nhì, ba. 

+ Trong 3 VĐV vòng 2 bi ̣ thua, choṇ 2 VĐV có thành tích tốt hơn đấu loaị tranh giải 

khuyến khích 

 

V. Đá cầu :  

- Thi đấu đơn : Vòng loaị thi đấu 3 séc 11. Vòng bán kết, chung kết thi đấu 5 séc 11. 

- Căn cứ theo số lươṇg V ĐV các lớp đăng kí . BTC phân chia nhánh thi đấu theo tùng 

nôị dung. 

- Điạ điểm : Thi đấu taị sân cầu nhà trường. 

1.  Nam khối 6 – 7 :  

+ 1 VĐV đươc̣ miêñ thi đấu trâṇ  đầu. 

+  Còn 10 VĐV bốc thăm chia làm 5 căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. Ghép cùng  VĐV miêñ thành 3 

căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. 

+ 3 VĐV đấu vòng tròn tranh nhất, nhì, ba. 

+ Trong 3 VĐV vòng 2 bi ̣ thua, choṇ 2 VĐV có thành tích tốt hơn đấu loaị tranh giải 

khuyến khích. 

2. Nữ khối 6 – 7 :  

+  Có  8 VĐV bốc thăm chia làm 4 căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. Lấy 4 VĐV thắng chia thành 2 

căp̣ đấu bán kết. 

+ 2 VĐV thắng đấu chung kết tranh nhất, nhì. 2 VĐV thua đấu tranh ba, tư. 

3. Nam khối 8 – 9 :  

+ 2 V ĐV đươc̣ miêñ thi đấu trâṇ  đầu. 

+  Còn 8 VĐV bốc thăm chia làm 4 căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. Ghép cùng  2 VĐV miêñ thành 3 

căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. Lấy 3 VĐV. 

+ 3 VDV đấu vòng tròn tranh nhất, nhì, ba. 



+ Trong 3 VĐV vòng 2 bi ̣ thua, choṇ 2 VĐV có thành tích tốt hơn đấu loaị tranh giải 

khuyến khích 

4. Nữ khối 8 – 9 :  

+ 2 V ĐV đươc̣ miêñ thi đấu trâṇ  đầu. 

+  Còn 8 VĐV bốc thăm chia làm 4 căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. Ghép cùng  2 VĐV miêñ thành 3 

căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. Lấy 3 VĐV. 

+ 3 VDV đấu vòng tròn tranh nhất, nhì, ba. 

+ Trong 3 VĐV vòng 2 bi ̣ thua, choṇ 2 VĐV có thành tích tốt hơn đấu loaị tranh giải 

khuyến khích. 

 

VI. Các môn điền kinh ( Chaỵ ngắn, nhảy cao, nhảy xa) :  

- Thi đấu đơn.   

- Căn cứ theo số lươṇg VĐV các lớp đăng kí . BTC xếp theo thứ tư ̣ABC..phân chia 

làm 2 lươṭ thi đấu theo tùng nôị dung. 

-  Điạ điểm :  

+ Chaỵ ngắn : Thi đấu taị đường chaỵ bên sông Châu thành , khu vưc̣ xóm Dứa. 

+ Nhảy cao : Thi đấu taị sân trường. 

+ Nhảy xa : Thi đấu taị sân TD phía sau khu vưc̣ phía sau dãy phòng hoc̣ lớp 8. 

1.  Nam khối 6 – 7 :  

+ Các VĐV đươc̣ chia làm 2 lươṭ thi đấu. Choṇ 4 VĐV có thành tích tốt nhất vào thi đấu 

chung kết. 

+  4 VĐV thi đấu chung kết tranh thứ tư ̣nhất, nhì, ba, tư. 

2. Nữ khối 6 – 7 :  

+ Các VĐV đươc̣ chia làm 2 lươṭ thi đấu. Choṇ 4 VĐV có thành tích tốt nhất vào thi đấu 

chung kết. 

+  4 VĐV thi đấu chung kết tranh thứ tư ̣nhất, nhì, ba, tư. 

3. Nam khối 8 – 9 :  

+ Các VĐV đươc̣ chia làm 2 lươṭ thi đấu. Choṇ 4 VĐV có thành tích tốt nhất vào thi đấu 

chung kết. 

+  4 VĐV thi đấu chung kết tranh thứ tư ̣nhất, nhì, ba, tư. 

4. Nữ khối 8 – 9 :  

+ Các VĐV đươc̣ chia làm 2 lươṭ thi đấu. Choṇ 4 VĐV có thành tích tốt nhất vào thi đấu 

chung kết. 



+  4 VĐV thi đấu chung kết tranh thứ tư ̣nhất, nhì, ba, tư. 

 

VII. Kéo co :  

- Thi đấu tâp̣ thể theo đôị : Thi đấu 3 lươṭ.  

- Căn cứ theo số lươṇg  các đôị́ . BTC tổ chức bốc thăm phân chia nhánh thi đấu theo 

tùng nôị dung. 

- Trường hơp̣ 2 đôị cùng khối, thì số HS mỗi đôị là 10 HS. 

- Trường hơp̣ khối trên đấu với khối dưới, thì khối trên phải chấp người. ( Khối trên 

9HS, khối dưới 10 HS). 

- Điạ điểm : Thi đấu taị sân khu vưc̣ phía sau dãy phòng hoc̣ khối 8. 

1.  Nam khối 6 – 7 :  

+ 2 đôị  đươc̣ miêñ thi đấu trâṇ  đầu. 

+  Còn 8 đôị bốc thăm chia làm 4 căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. Ghép cùng  2 đôị miêñ thành 3 căp̣ 

đấu loaị trưc̣ tiếp. 

+ 3 đôị đấu vòng tròn tranh nhất, nhì, ba. 

+ Trong 3 đôị vòng 2 bi ̣thua, choṇ 2 đôị có thành tích tốt hơn đấu loaị tranh giải khuyến 

khích. 

2. Nữ khối 6 – 7 :  

+ 2 đôị  đươc̣ miêñ thi đấu trâṇ  đầu. 

+  Còn 8 đôị bốc thăm chia làm 4 căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. Ghép cùng  2 đôị miêñ thành 3 căp̣ 

đấu loaị trưc̣ tiếp. 

+ 3 đôị đấu vòng tròn tranh nhất, nhì, ba. 

+ Trong 3 đôị vòng 2 bi ̣thua, choṇ 2 đôị có thành tích tốt hơn đấu loaị tranh giải khuyến 

khích. 

3. Nam khối 8 – 9 :  

+ 2 đôị  đươc̣ miêñ thi đấu trâṇ  đầu. 

+  Còn 8 đôị bốc thăm chia làm 4 căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. Ghép cùng  2 đôị miêñ thành 3 căp̣ 

đấu loaị trưc̣ tiếp. 

+ 3 đôị đấu vòng tròn tranh nhất, nhì, ba. 

+ Trong 3 đôị vòng 2 bi ̣thua, choṇ 2 đôị có thành tích tốt hơn đấu loaị tranh giải khuyến 

khích. 

4. Nữ khối 8 – 9 :  

+ 2 đôị  đươc̣ miêñ thi đấu trâṇ  đầu. 



+  Còn 8 đôị bốc thăm chia làm 4 căp̣ đấu loaị trưc̣ tiếp. Ghép cùng  2 đôị miêñ thành 3 căp̣ 

đấu loaị trưc̣ tiếp. 

+ 3 đôị đấu vòng tròn tranh nhất, nhì, ba. 

+ Trong 3 đôị vòng 2 bi ̣thua, choṇ 2 đôị có thành tích tốt hơn đấu loaị tranh giải khuyến 

khích. 

 

VIII. Cách tính điểm thi đua : 

 Cách tính điểm cá nhân và tâp̣ thể lớp : 

    + Mỗi nôị dung lớp tham gia đươc̣ 1 điểm phong trào. Không tham gia nôị dung nào thì không 

 có điểm phong trào nôị dung đó.  

    + Mỗi nôị dung nhất đơn đươc̣ tính 4 điểm, nhì 3 tính điểm, ba tính 2 điểm, Khuyến khích tính 

 1 điểm. 

    + Nôị dung đồng đôị ( Kéo co, Văn nghê ̣ ) : Nhất tính 6 điểm, nhì 4 tính điểm, ba tính 2 

 điểm. 

    + Điểm của lớp là tổng điểm phong trào, đồng đôị và các nôị dung đơn. 

   + Đôị đaṭ giải nhất, nhi,̀ ba toàn đoàn, là đôị phải tham dư ̣tất cả các nôị dung của hôị thi. 

  + Tổng điểm của lớp đươc̣ tính vào điểm thi đua của lớp 

 

        Hồng Quang, ngày 30 – 10 – 2018 

          T.M BTC 

 

 

 

          Đỗ Troṇg Thái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÒNG GD - ĐT NAM TRỰC 

TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số :  18 /2018/QĐ-THCSHQ 
            Hồng Quang, ngày 01 tháng 11 năm 2018              

  

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Thành lập Ban Tổ chức Hội thi Văn nghê ̣– TDTT trường THCS Hồng Quang 

Lần IV – năm 2018 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG 
            Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường THCS, trường 

THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo 

Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT                

            Căn cứ văn bản số  220/KH-PGDĐT-THCS ngày 10/09/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Nam Trực về việc chỉ đaọ công tác giáo duc̣ thể chất – bồi dưỡng hoc̣ sinh giỏi TDTT năm hoc̣ 2018 - 

2019; 

       Xét đề nghị của Bô ̣phâṇ chuyên môn;  Ban phụ trách Văn - Thể - My ̃ trường THCS Hồng 

Quang 

QUYẾT ĐỊNH: 

      Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội thi Văn nghê ̣–TDTT trường THCS Hồng Quang lần IV – năm 

2018 , gồm các ông (bà) có tên và giữ chức vụ theo danh sách kèm theo. 

      Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ điều hành Hội thi  theo Điều lệ Đaị hôị TDTT của PGD & ĐT 

Nam Trưc̣.Ban Tổ chức có trách nhiệm căn cứ vào kế hoạch để xây dựng và triển khai kế hoạch công 

tác; quy định nề nếp làm việc; dự trù kinh phí hoạt động ; báo cáo kết quả thi đấu và chọn vận động 

viên tham gia hôị thi TDTT cấp huyện lần 2018. 

     Thời gian: Từ ngày 05/11/2018 đến 17/11/2018 , họp Ban tổ chức vào lúc 14giờ 30 ngày 

02/11/2018 (thứ Ba) tại Hội trường trường THCS Hồng Quang. 

    Điều 3. Các ông (bà) có tên ghi tại điều 1, các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong đơn vị chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định  này. /. 

Nơi nhâṇ : 

- Như điều 3  

- Lưu VP 

 

 

 

HIÊỤ TRƯỞNG 

        ( Đã kí) 

 

 

   Phaṃ Đức Đoán 

 

    

                                                                 

 

 

 

              
     



DANH SÁCH CÁC ÔNG (BÀ) TRONG BAN TỔ CHỨC 

HỘI THI VĂN NGHÊ ̣–TDTT TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG  NĂM HỌC 2018 – 2019 

( Kèm theo Quyết định số 18/2018/QĐ-THCSHQ ban hành ngày 01 tháng 11 năm 2018) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1   Phạm Đức Đoán   Hiệu trưởng – Trưởng ban 
  

  

2   Đỗ Trọng Thái   Phó Hiệu trưởng – Phó ban 
  

  

3  Nguyễn Duy Phú   Phó Hiệu trưởng – Phó ban 
  

  

4   Phaṃ Thi ̣Thìn   Chủ tịch Công Đoàn – Ủy viên 
  

  

5   Phaṃ Thi ̣Thuỷ   Bí thư Đoàn trường - Ủy viên  

6 Trần Diêụ Thuý   TPT Đội TNTP HCM - Ủy viên  

7  Nguyễn Thị Nguyêṭ   GVCN 9A - Ủy viên  

8 Nguyêñ Thi ̣Hằng   GVCN 9C - Ủy viên  

9 Hoàng Thi ̣ Dung   GVCN 9D - Ủy viên  

10 Nguyêñ Thi ̣Khuyên   GVCN 9E - Ủy viên  

11  Nguyễn Thị Thanh Thu   GVCN 8A - Ủy viên  

12 Trần Thi ̣ Minh Nguyêṭ   GVCN 8B - Ủy viên  

13 Đoàn Thi ̣The   GVCN 8C - Ủy viên  

14  Nguyễn Thị Xoan   GVCN 8D - Ủy viên  

15 Hoàng Thi ̣ Yến   GVCN 8E - Ủy viên  

16  Nguyễn Thị Hồng Liñh   GVCN 7A - Ủy viên  

17 Nguyêñ Thi ̣Thu Uyên   GVCN 7B - Ủy viên  

18 Đoàn Thi ̣Kiều Oanh   GVCN 7C - Ủy viên  



 

Nơi nhâṇ : 

- Như điều 3  

- Lưu VP 

 

 

     HIÊỤ TRƯỞNG 

            ( Đã kí) 

 

 

           Phaṃ Đức Đoán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19  Nguyễn Thị Kim Huế   GVCN 7D - Ủy viên  

20 Nguyêñ Thi ̣Hà   GVCN 7E - Ủy viên  

21 Phaṃ Thu Huyền   GVCN 6A - Ủy viên  

22 Lưu Thi ̣ Mai   GVCN 6B - Ủy viên  

23 Vũ Thi ̣ Huyền   GVCN 6C - Ủy viên  

24 Trần Thi ̣ Thảo   GVCN 6E - Ủy viên  

    



  PHÒNG GD - ĐT NAM TRỰC 

TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số :  19 /2018/QĐ-THCSHQ 

        

          Hồng Quang, ngày 01 tháng 11 năm 2018            

    
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Thành lập Ban giám khảo, tổ trọng tài Hội thi Văn nghê ̣–TDTT  

trường THCS Hồng Quang lần IV – năm 2018  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG 

               

Căn cứ kế hoac̣h số 220/KH – PGDĐT ngày 28 – 09 – 2018 của PGD& ĐT Nam Trưc̣. 

 Căn cứ kế hoac̣h số 12/KH – THCSHQ ngày 01/11/2018 của bô ̣phâṇ chuyên môn trường 

THCS  Hồng Quang. 

      Xét đề nghị của Bô ̣phâṇ chuyên môn; Ban phụ trách Văn - Thể - My ̃trường THCS Hồng 

 Quang 

QUYẾT ĐỊNH: 

     Điều 1. Thành lập Ban giám khảo; Tổ Trọng tài Hội thi  Văn nghê ̣–TDTT trường THCS Hồng 

Quang lần thứ IV – năm 2018, gồm các ông (bà) có tên và giữ nhiệm vụ sau: 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

Ghi 

chú 

1 Bà Nguyêñ Thi ̣Kim Huế TT TTN TT – Trọng tài Cờ Vua.  

2 Bà Phaṃ Thi ̣Thuỷ BT ĐTN Troṇg tài Cờ Vua.  

3 Ông Nguyêñ Thái Cơ GV 
Trọng tài Điền Kinh, Cầu lông, 

Kéo co. 

 

4 Ông Vũ Thế Kiên GV 
Trọng tài Điền kinh, Đá cầu, Kéo 

co.  

 

5 Ông Tô Tiến Thành GV Trọng tài Bóng bàn.   

6 Ông Đinh Viết Chương GV Trọng tài Cầu lông, Kéo co.  

7 Ông Đỗ Duy Hà GV Trọng tài Đá cầu, Kéo co.  

8 Ông Tô Duy Thuận GV Trọng tài Kéo co.  

9 Bà Trần Diêụ Thuý TPTĐ Trưởng ban giám khảo Văn nghê ̣  

10 Bà Nguyêñ Thi ̣Thu Uyên GV Giám khảo văn nghê ̣  



12 Bà Phaṃ Thu Huyền GV Giám khảo văn nghê ̣  

 

     Điều 2. Ban Giám khảo, tổ Trọng tài có trách nhiệm điều hành thi đấu đảm bảo đúng luật; khách 

quan, công bằng, vô tư đúng theo kế hoạch của Ban Tổ chức đề ra. 

     Thời gian: Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 17/11/2018  tại Hôị trường, các Sân baĩ , Nhà thi đấu của 

trường THCS Hồng Quang.   

Ban tổ chức tiến hành họp Ban giám khảo, Tổ Trọng tài vào lúc 14giờ 30 ngày 02/11/2018 tại Hội 

trường trường THCS Hồng Quang. 

     Điều 3. Các ông (bà) có tên ghi tại điều 1, các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong đơn vị chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định  này. /. 

 

Nơi nhâṇ : 

- Như điều 3  

- Lưu VP 

 

 

           HIÊỤ TRƯỞNG 

                   ( Đã kí ) 

 

 

                Phaṃ Đức Đoán 

 


