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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi Khéo tay Hay làm chủ đề năm học 2022-2023  

“ Sử dụng rác thải tái chế thành đồ dùng học tập, sinh hoạt và trang trí lớp học 

thân thiện môi trường” 

 

 

 I. Mục đích, yêu cầu:  

 1. Mục đích: 

 - Nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 

 - Tạo sân chơi cho các em thể hiện tình cảm chân thành, lòng biết ơn đối với thầy 

cô nhân kỷ niệm ngày 20/11. 

 - Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, kỹ năng sống về bảo vệ môi trường cho 

HS 

 – Tạo điều kiện cho các lớp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, rèn luyện sự 

khéo léo, tính thẩm mỹ cho các em học sinh.  

 2. Yêu cầu:  

 - Hội thi triển khai phải mang lại hiệu quả giáo dục cao, giáo dục các em ý thức 

bảo vệ môi trường, thái độ tự giác, tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật trong các hoạt động 

tập thể  

 - Hội thi tổ chức phải thực sự là sân chơi vui tươi, bổ ích, phát huy tính chủ động 

sáng tạo của các em đội viên.  

 II. Thời gian và địa điểm: 

1. Thời gian phát động : Từ ngày 31/10/2022  đến ngày 14/11/2022 

Các lớp triển khai chuẩn bị 03 tuần (tuần 8,9,10) 

 2. Thời gian tổ chức thi: Vào lúcvào  14h 00phút  ngày 14 /11/ 2022 ( chiều thứ 

hai). 

3. Địa điểm: Phòng hội trường. 

III.Thành phần ban tổ chức và ban giám khảo   

a) Ban tổ chức: 

- Thầy Nguyễn Trọng Thiện  P. Hiệu Trưởng   Trưởng ban  

- Cô Trần Thị Đăng Châu        TPT     Phó ban  

- Cô  Nguyễn Thị Tình               Bí thư Đoàn TN  Thành viên 

- Ông Nguyễn Văn Hiền            Trưởng ban Hội CMHS  Thành viên 

 - Cô Đỗ Thị Ngọc Thuận   TVHĐ                     Thành viên 



 b) Ban giám khảo: 

      - Cô Phạm Thị Hòa   Trưởng Ban. 

      - Cô Nguyễn Chế Kim Hạnh           Thành Viên. 

      - Cô Phan La Thu Minh                  Thành viên. 

  - Cô Nguyễn Thị Lành          Thành Viên 

       - Ông Nguyễn Văn Hiền                 – Thành Viên. 

 IV. Thành phần tham gia:   

 - Toàn thể GV, CBCNV và học sinh toàn trường.  

 V. Nội dung tham gia hội thi “ Khéo tay hay làm”: 

 1. Chủ đề hội thi:   -  “Tôn Sư Trọng Đạo”. 

                              -  “Mừng ngày nhà giáo Việt Nam”. 

 2. Chuẩn bị: Các lớp chuẩn bị trước vật liệu từ lon bia, lon nước ngọt, chai nước, 

bao bì ni long, vật dụng bằng nhựa, áo quần cũ … để làm đèn trang trí, bóp, ví, thiệp, lọ 

có hoa, Hoa nilong, đồ chơi, tranh dán 3D, móc khóa …..  và chuẩn bị 1 bài thuyết trình 

về sản phẩm của mình 

  Thời gian thi : 60 phút  

 3. Số lượng : 

 - Số lượng: mỗi lớp 02 sản phẩm. 

 - Số lượng HS tham gia thi: Mỗi lớp cử 04 học sinh trực tiếp tham gia thi. Sản 

phẩm dự thi cho chuẩn bị các chi tiết trước, ngày thi HS chỉ kiểm tra hoàn thiện sản 

phẩm. Sau khi hết thời gian thi hoàn thiện sản phẩm, các lớp tập trung sản phẩm về vị trí 

qui định. Ban giám khảo lần lượt đi chấm sản phẩm các lớp; mỗi lớp cử 01 em thuyết 

trình ngắn gọn, súc tích về sản phẩm của mình ( thời gian không quá 03 phút). Các lớp 

viết bài thuyết trình trên cơ sở ý tưởng về sản phẩm mình làm  

 4. Thang điểm chấm như sau: Có tính sắc sảo thẩm mỹ (10 điểm), Có giá trị sử 

dụng trong cuộc sống hàng ngày  (60 điểm), tính sáng tạo mới lạ (20 điểm ), thuyết trình 

hay, súc tích ( 10điểm).  

 Lưu ý: Kết quả là điểm trung bình của 2 sản phẩm.  

 VI. Công tác chuẩn bị:  

 - Thành phần BTC và BGK có trách nhiệm thực hiện kế hoạch, chấm, công bố kết 

quả. 

 - Âm thanh: Bảo vệ. 

 - Quay phim, chụp ảnh: Cô Tình. 

 - Ban trật tự, sắp xếp bàn ghế hội trường: Thầy Khoa,  Kha. 

 - Làm phong màn: Cô Tình. 

 - Ban khen thưởng: cô Quỳnh. 

 - Trải khăn bàn, vệ sinh phòng hội trường: Cô Liên, Cô Khoa. 



 VII . Dự trù kinh phí: 

  + Giải nhất : 4 giải (50.000đ/ khối) 

  + Giải nhì   : 4 giải (40.000đ/ khối). 

 * Lưu ý: Mỗi lớp được hỗ trợ tham gia hội thi “khéo tay hay làm”( 50.000đ/ 

lớp). 

 Trên đây là kế hoạch Hội  thi khéo tay hay làm năm 2022 - 2023, yêu cầu GVCN, 

học sinh các lớp, các cá nhân và các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc theo kế 

hoạch đã đề ra.  

 Nơi nhận:                                
- Niêm yết; 

- Trang website; 
-Lưu: TPT, VP. 
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Trần Thị Đăng Châu  

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Trọng Thiện 


