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 KẾ HOẠCH  
TỔ CHỨC HỘI THI LÀM BÁO T ƯỜNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM  
25 NĂM NGÀY THÀNH L ẬP TRƯỜNG (15/06/1990 – 15/06/2015) 

 
       Thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày Thành lập trường Đại học Mở 
TP.HCM (15/06/1990–15/06/2015); được sự chấp thuận của Đảng ủy, Ban Giám 
hiệu nhà trường, nay BCH Công đoàn trường đề ra kế hoạch hội thi báo tường như 
sau: 

 
I. M ỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

- Chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày Thành lập trường Đại học Mở TP.HCM 
(15/06/1990–15/06/2015). 
- Thông qua Hội thi giúp cho đoàn viên công đoàn hiểu biết nhiều hơn về quá trình 
hình thành và phát triển nhà trường. 
- Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên công đoàn. Hội thi đảm bảo tính dân chủ, 
công bằng, khách quan và khuyến khích tính sáng tạo của cán bộ viên chức. 

 
II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng dự thi:  Tất cả các tổ công đoàn thuộc trường. 

2. Thể lệ dự thi: 
- Tất cả tác phẩm báo tường dự thi phải được trình bày hoàn thiện trên một khổ giấy ruky (do 

Ban Tổ chức cung cấp). 
- Các tác phẩm phải thể hiện đúng nội dung của hội thi. Các tác phẩm nếu được sưu tầm phải 

ghi rõ nguồn sưu tầm, tác giả thật sự của tác phẩm để Ban Giám khảo tiện kiểm tra đánh giá. 
- Các tác phẩm phải được chọn lọc kỹ càng nội dung phù hợp với môi trường sư phạm. 
- Các tác phẩm dự thi phải có một đại diện trình bày ngắn gọn tác phẩm của mình vào thời 

gian chấm thi và công bố kết quả. 
- Các tác phẩm phải treo trong thời gian quy định. 
-Thể loại:  Xã luận, thơ, truyện ngắn, truyện cười, ký, tản văn, châm ngôn, vè, câu đố, bài hát 

về thầy cô và mái trường,… 

Lưu ý: Mỗi tác phẩm báo tường khi treo phải có các thanh nẹp ở mép tác phẩm chắc chắn và có 
dây treo để dễ trưng bày, các tác phẩm không đúng yêu cầu sẽ không được công nhận. 

3. Nội dung: 
- Các tác phẩm dự thi  cần có sự sáng tạo về hình thức trang trí và nội dung liên quan đến các 

chủ đề sau: 
• Tình yêu quê hương đất nước, yêu thương con người. 
• Tình cảm thầy trò, đồng nghiệp, tình yêu mái trường. 
• Suy nghĩ cảm nhận về sự nghiệp giáo dục, quá trình hình thành và phát triển nhà trường. 
• Những kỷ niệm đáng nhớ về ngôi trường. 

* Hình thức trang trí: Bằng các chất liệu, tranh, ảnh, các vật liệu, màu sắc phù hợp với chủ đề 
báo tường trong môi trường sư phạm,…. Khuyến khích trình bày bằng chữ viết tay. 



4. Tiêu chí chấm điểm (100 điểm): Cụ thể như sau  
- Đầu báo (20 điểm) 
- Nội dung (40 điểm) 
- Hình thức (40 điểm) 

5. Quy định xét giải thưởng 
- Xét các tờ báo có tổng số điểm cao nhất từ trên xuống dưới theo thứ tự giải. 
- Bài viết được chuẩn bị, gia công, sắp xếp trước theo từng thể loại. 
- Kích thước làm trên khổ giấy A4, tất cả trình bày trên khổ giấy ruky.  

- Ban Giám khảo sẽ đánh giá cao các bài viết đầu tư công phu, phong phú, nhiều thể loại, nêu 
được những vấn đề tích cực trong nhà trường, tự sáng tác và có chất lượng tốt (không khuyến 
khích các bài viết sưu tầm).      

III. C Ơ CẤU GIẢI TH ƯỞNG 
• 1 Giải Nhất                            trị giá 1.000.000 đồng  
• 1 Giải Nhì                              trị giá    700.000 đồng 
• 1 Giải Ba                               trị giá    500.000 đồng  
• 5 Giải Khuyến khích           trị giá    300.000 đồng  

III. TH ỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM    
• Các tác phẩm dự thi treo tại mặt tiền của đơn vị vàolúc 9h00 ngày 05/05/2015. 
• Thời gian chấm thi và công bố kết quả  vào ngày 15/05/2015 
• Yêu cầu các tổ công đoàn có tác phẩm dự thi phải có đại diện đến tham dự buổi chấm thi 

và công bố kết quả. 

IV. TH ÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC   
 
1. Ông Lê Anh Tuấn – Chủ tịch Công đoàn        – Trưởng ban. 
2. Ông Nguyễn Thành Nhân – Phó Chủ tịch Công đoàn   – Phó Trưởng ban. 
3. Bà Hồ Minh Nhiên – Phó Chủ tịch Công đoàn            – Phó Trưởng ban.      
4. Ông Lê Xuân Trường – Trưởng Ban Tuyên giáo    – Thành viên. 
5. Bà Lê Thị Vũ Anh – Ủy viên Thường vụ     – Thành viên.    
              
 Để hội thi được thành công tốt đẹp, đề nghị các đồng chí Tổ trưởng, tổ phó công đoàn vận động 
đơn vị mình tích cực tham gia hưởng ứng.  

 
  
  
Nơi nhận: 
- Đảng ủy; Ban giám hiệu (để biết);  
- Các tổ CĐ (để thực hiện); 
- Lưu: VPCĐ. 

 TM. BAN CH CÔNG ĐOÀN   
               CHỦ TỊCH   
  
                   (Đã ký) 
 
 
               Lê Anh Tuấn  

  

 


