
KẾ HOẠCH 
Tổ chức Chương trình Văn nghệ Năm 2017 

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 

- Tạo cơ hội giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa sinh viên trong Khoa, hướng đến 

xây dựng môi trường học đường văn minh, hình ảnh thân thiện trong các thế hệ 

sinh viên. 

- Tạo sân chơi bổ ích để sinh viên thể hiện tài năng. 

- Phát hiện nhân tố mới trong phong trào văn nghệ, đẩy mạnh hoạt động văn nghệ 

của Khoa. 

2. Yêu cầu 

- Các Chi Đoàn của Khoa Công nghệ Hóa học tham gia đầy đủ. 

- Thực hiện đúng tiến độ đề ra. 

- Sự giúp đỡ nhiệt tình của Cán bộ Đoàn và Khoa Công nghệ Hóa học 

- Chi Đoàn không tham gia đóng phạt 300000 Đ/tiết mục 

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - ĐỐI TƯỢNG 

1. Thời gian 

- Vòng loại: 14/10/2017 

- Chung kết: 28/10/2017 

2. Địa điểm 

- Vòng loại: Hội trường E4 – ĐH Công nghiệp TP.HCM 

- Chung kết: Hội trường E4 – ĐH Công nghiệp TP.HCM 

3. Đối tượng 

Tất cả các bạn tân sinh viên – sinh viên Khoa Công nghệ Hóa học thích các hoạt 

động Đoàn hội, có năng khiếu, muốn phát huy khả năng bản thân. 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Nội dung 



- Các Chi Đoàn tham gia biểu diễn các tiết mục tập thể và cá nhân, khuyến khích 

các tiết mục tập thể. 

- Thể loại: đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, múa, kịch, nhảy, thời trang.... 

- Chủ đề: các tiết mục với nội dung văn minh, trong sáng, lành mạnh. 

2. Hình thức tham gia 

- Tất cả Chi Đoàn tham gia đầy đủ. 

- Mỗi Chi Đoàn đăng ký ít nhất 2 tiết mục (bắt buộc có 1 tiết mục tập thể). 

- Đăng ký thông qua Bí thư, Lớp trưởng Chi Đoàn (hoặc người được phân công 

văn nghệ của lớp). 

- Mỗi Chi Đoàn tổng hợp danh sách, nộp lại cho bạn Hồng Tuyên – 

hodaohongtuyen261997@gmail.com (chủ đề là : tên Chi Đoàn, tên tiết mục, 

người biểu diễn) 

- File nhạc nộp cho bạn Ngọc Trinh - phantongoctrinh0912@gmail.com (file 

mp3, chủ đề là : tên Chi Đoàn, tên tiết mục, người biểu diễn, tên file là không 

dấu). 

- Chi đoàn không tham gia phải đóng phạt 300000 Đ/tiết mục. 

- Đăng ký: 3 – 5/10/2017 

- Nộp file nhạc: 10 – 11/10/2017 

3. Hình thức tổ chức 

- Vòng sơ khảo diễn ra tại hội trường E4: 14/10/2017 

- Chọn tiết mục vào vòng chung kết diễn ra tại Hội trường E4: 28/10/2017 

- Chọn các tiết mục xuất sắc ở các thể loại tham gia Hội diễn văn nghệ toàn 

Trường. 

4. Cơ cấu giải thưởng 

Giải thưởng có thể thay đổi, phụ thuộc vào số lượng từng tiết mục tham gia và 

chất lượng của từng tiết mục: 

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

- 18/9/2017: Thông báo đến các Chi Đoàn 
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- 3-5/10/2017: Đăng kí tiết mục 

- 10-11/10/2017:nộp file nhạc 

- 10-10-2017: Họp BTC, CTV 

- 14/10/217: Vòng sơ khảo 

- 21/10/2017: Họp BTC, CTV 

- 28/10/2017: Diễn chung kết văn nghệ 

- 2/11/2017: Họp rút kinh nghiệm chương trình 

 


