
THÀNH ĐOÀN BIÊN HÒA 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN 

Số:  17/KH-ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Biên Hòa, ngày 13 tháng 3 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC “HỘI THI KỂ CHUYỆN LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC 

HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN” 

NĂM HỌC 2022-2023 

 

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động nhiệm kì 2022-2023 của Đoàn trường THPT 

Trấn Biên; 

Chào mừng kỉ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

Chào mừng kỉ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước 

(30/4/1975-30/4/2023); 

Kỉ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023); 

Được sự nhất trí của BGH nhà trường, BCH Đoàn trường lập kế hoạch tổ 

chức “Hội thi kể chuyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cụ thể như 

sau: 

A. MỤC ĐÍCH. YÊU CẦU 

Tiếp tục đảy mạnh các hoạt động tuyên truyền về việc đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong trường. 

Phát hiện, nêu gương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình và tiên tiến, 

gương người tốt việc tốt trong “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”. 

Giúp các em có nhận thức, thái độ và hành vi tích cực theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục cho học sinh trở thành công dân tốt, biết sống 

và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

B. BAN TỔ CHỨC 

1. Cô Phạm Thị Thanh Hà – Hiệu trưởng – Trưởng ban; 

2. Thầy Nguyễn Việt Hùng – Phó HT – Phó ban; 

3. Thầy Nguyễn Viết Sinh – Bí thư Đoàn trường- Thư kí; 

C. BAN GIÁM KHẢO 

1. Ngô Thị Thanh Nhàn – Trưởng ban 

2. Cô Trần Thị Kim Oanh- Phó ban 

3. Cô Vũ Hải Cát Tường – Thành viên 

D. “Hội thi kể chuyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, năm 

học 2022-2023 
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I. Đối tượng dự thi: HS trường THPT Trấn Biên. 

II. Đăng kí. Nội dung. Thể lệ, hình thức, chấm điểm 

1. Đăng kí 

Các bạn vui lòng đăng kí theo form theo đường link sau: 

https://forms.gle/zv58qZ6KYgzwY6RNA  

Hạn chót đăng kí: 20/3/2023 

2. Nội dung 

- Kể một hoặc một số gương sáng làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

của cá nhân hay tập thể đang sinh sống, làm việc, công tác trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai (Thầy cô, bạn bè, hàng xóm, những cá nhân là điển hình tiên 

tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh). 

- Từ câu chuyện kể, các thí sinh liên hệ được từ tấm gương sáng mình kể 

với điều kiện, hoàn cảnh và bài học rút ra cho mình về những điều hay, lẽ 

phải, mục tiêu phấn đấu,… 

Khuyến khích: Kể về Cha (mẹ), Thầy (Cô), Bạn bè. 

3. Thể lệ, hình thức 

Mỗi thí sinh phải thực hiện hai phần thi trực tiếp tại Hội trường: 

a) Phần kể chuyện 

- Kể chuyện là hình thức chủ yếu của Hội thi, thí sinh dự thi kể chuyện trên 

cơ sở đề cương được chuẩn bị chu đáo và gửi trước cho BTC Hội thi qua 

mail: doantruongtranbien@gmail.com (nội dung: Hội thi kể chuyện làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh-Họ tên). 

- Đề cương chuẩn bị không dài quá 4 trang giấy in (khổ A4). Thời gian kể 

chuyện không quá 10 phút. 

- Chú ý: Có thể dùng hình ảnh, video hoặc nhờ bạn diễn hỗ trợ thêm cho 

câu chuyện kể của mình. 

b) Phần trả lời câu hỏi 

- Thí sinh trả lời câu hỏi do BGK đưa ra, câu hỏi xoay quanh nội dung bài 

dự thi của thí sinh. 

4. Chấm điểm 

Mỗi giám khảo sẽ chấm điểm độc lập qua từng nội dung thi của thí sinh, cụ 

thể như sau 

- Điểm viết đề cương: 20 điểm 

- Điểm kể chuyện: 60 điểm 

- Điểm trả lời câu hỏi: 20 điểm 

Điểm chung cuộc của thí sinh là điểm tổng của các thành viên BGK. 

https://forms.gle/zv58qZ6KYgzwY6RNA
mailto:doantruongtranbien@gmail.com
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III. Thời gian 

Nội dung Ngày Thời gian Địa điểm 

Thông báo kế 

hoạch+đăng kí 

Từ 13/3/2023 

đến 20/3/2022 
 Website và fanpage ĐT 

Nộp bài dự thi 20/3/-30/3/2023  doantruongtranbien@gmail.com 

Thi 1/4/-8/42023   Hội trường lớn 

Trao thưởng 8/4/2023  Hội trường lớn 

IV. Cơ cấu giải thưởng 

Dựa vào số điểm từ cao xuống thấp, BTC dự kiến cơ cấu giải thưởng như 

sau: 

- 1 Giải nhất: 300.000 VNĐ+giấy khen của nhà trường+đại diện trường đi thi 

cuộc thi cấp trên. 

- 1 Giải nhì: 250.000 VNĐ+giấy khen của nhà trường 

- 2 Giải Ba: 200.000x2=400.000 VNĐ+giấy khen của nhà trường 

- 2 Giải KK: 150.000x2=300.000 VNĐ+giấy khen của nhà trường 

Tổng giải thưởng: 1.250.000 VNĐ 

Trên đây là kế hoạch “Hội thi kể chuyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh năm học 2022-2023”./. 

  

 Nơi nhận: TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG 

 -Chi ủy, Ban Giám hiệu; BÍ THƯ 

 -GVCN các lớp;  

 -Chi Đoàn các lớp;  

 -Lưu: VP Đoàn trường.  

  Nguyễn Viết Sinh 

 


