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KẾ HOẠCH 

Tham gia Cuộc thi  “Giải thưởng Văn học trẻ ĐHQG-HCM” năm 2022.  

 
Canw cứ Công văn số 1973/SGDĐT-NVDH ngày 18/8/2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc  tham gia Cuộc thi “Giải thưởng Văn học trẻ ĐHQG-HCM” năm 2022.  

 Thực hiện công văn số 1162/PGDĐT Ninh Hải  ngày 22 tháng 8 năm 2022, về 

việc “ Tham gia cuộc thi Giải thưởng Văn học trẻ ĐHQG-HCM năm 2022 ” 

 Trường THCS Nguyễn Thái Bình xây dựng kế hoạch tổ chức tham gia Cuộc thi 

“Giải thưởng Văn học trẻ ĐHQG-HCM” năm 2022 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 
 Đây là cuộc thi mang tính chất tự nguyện nhưng có mục đích khá hữu ích nhằm góp 

phần khơi dậy và phát huy năng lực sáng tạo nghệ thuật ngôn từ của học sinh; tạo sân chơi 

sáng tạo tinh thần ý nghĩa để học sinh thể hiện thông điệp nhân văn, trách nhiệm với cộng 

đồng, đất nước; qua đó, góp phần lan tỏa nhận thức và tình cảm tích cực đến giới trẻ cũng 

như toàn xã hội.  

 II. Nội dung và Thể lệ:  
1. Nội dung tác phẩm: Tác phẩm dự thi phản ánh tư tưởng, tình cảm, trải nghiệm của 

cá nhân; Phản ánh cuộc sống xã hội, tình hình đất nước, những vấn đề liên quan đến dân tộc 

và nhân loại; Thể hiện niềm tin yêu cuộc sống, những khát vọng của giới trẻ … 

2. Thể loại: Truyện ngắn; Tản văn; Thơ. 

 3. Về thể lệ tham gia cuộc thi: Các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của trường Đại 

học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại trang web chính thức của cuộc thi: 

https://vanhoctre.vnuhcm.edu.vn hoặc liên hệ về Ban tổ chức cuộc thi, số điện thoại: (028) 

38293828 - số nội bộ 199, email: vanhoctre@vnuhcm.edu.vn.  

  ( Đính kèm theo kế hoạch  này là văn bản số 1585 của Đại học quốc gia TP.HCM )  

II. Thời gian, địa điểm nộp bài, thành phần tham gia cuộc thi: 
- Thời gian: Nộp sản phẩm dự thi từ nay đến ngày 30/9/2022.  

- Địa điểm nộp bài: Cô Châu và Cô Liên Tại phòng đội Trường THCS Nguyễn 

Thái Bình và phòng thư viện 

- Cô Châu và cô Liên tổng hợp nộp tác phẩm theo địa chỉ trang web chính thức của 

cuộc thi: https://vanhoctre.vnuhcm.edu.vn hoặc liên hệ về Ban tổ chức cuộc thi, số điện 

thoại: (028) 38293828 - số nội bộ 199, email: vanhoctre@vnuhcm.edu.vn. 

- Thành phần tham gia: Tất cả học sinh từ khối 6khối 9. 
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III. Quy định, yêu cầu về bài dự thi: 

 - Vào trang web chính thức của cuộc thi: https://vanhoctre.vnuhcm.edu.vn 

IV.CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG - HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG: 

- Vào trang web chính thức của cuộc thi: https://vanhoctre.vnuhcm.edu.vn  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Đối với GVCN và GVBM Ngữ văn:  

- GVCN triển khai kế hoạch và đôn đốc học sinh tham gia dự thi và tổng hợp bài 

dự thi của học sinh theo đúng thời gian đã qui định và nộp cô Châu và cô Liên. 

- GVBM Ngữ văn hướng dẫn học sinh viết bài dự thi theo đúng chủ đề dự thi  

2. Phân công GVBM Ngữ văn hỗ trợ, hướng dẫn học sinh tham gia dự thi: 

- Cô Thu Minh hướng dẫn làm bài thi HS khối 8 

- Cô Hòa hướng dẫn làm bài thi HS khối 9,7 

- Cô An hướng dẫn làm bài thi HS khối 7,9 

- Cô Kim Hạnh  hướng dẫn làm bài thi HS khối 6 

3. Công tác phối hợp với TPT Đội và Thư viện  

- Cô Liên, cô Châu, báo cáo, tổng hợp bài dự thi nộp theo đia chỉ hướng dẫn  

- Triển khai cuộc thi theo đúng đối tượng quy định. 

-Tổng hợp và cung cấp thông tin, thể lệ về cuộc thi trên 

- Tổng hợp, kiểm tra các bài dự thi theo đúng thể lệ gửi bài thi tham gia đến địa 

điểm theo kế hoạch này.  

Trên đây là kế hoạch  triển khai hưởng ứng Cuộc thi Cuộc thi “Giải thưởng Văn học 

trẻ ĐHQG-HCM” năm 2022 của Trường THCS Nguyễn Thái Bình. Đề nghị GVCN và 

GVBM Văn, TPT Đội, nhân viên Thư viện thực hiện nghiêm túc, để cuộc thi đạt kết quả 

cao./.  

  Nơi nhận:         KT. HIỆU TRƯỞNG                              

- Các đoàn thể, GVCN                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                     
- Lưu: TV                              
 

  

 

                                     Nguyễn Trọng Thiện 
 

 

 

 

 

 

 


