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KẾ HOẠCH  
HỘI DIỄN VĂN NGHỆ TOÀN TRƯỜNG NĂM 2011 

I.  MỤC ĐÍCH 

- Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt 

nam 22/12, kỷ niệm 7 năm ngày thành lập trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM 
(24/12/2004 – 24/12/2011) 

- Phát huy truyền thống văn hóa văn nghệ của nhà trường, tạo sân chơi lành mạnh, tạo 
mối giao lưu gắn bó giữa CB.CNV và học sinh sinh viên tại các cơ sở và các đơn vị 

trong toàn trường.  
- Chọn lựa những giọng ca hay, múa giỏi, có năng khiếu âm nhạc, bồi dưỡng luyện tập 

nhằm phục vụ các ngày lễ hội của nhà trường. 

II. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC CẤP TRƯỜNG 

1. Ông Phạm Hữu Lộc Phó hiệu trưởng  Trưởng Ban  
2. Ông Hoàng Đơ TP. CTCT Phó Ban 

3. Ông Trịnh Cẩm Vân Phó CT Công đoàn Phó ban 
4. Ông Lâm Viết Dũng  Bí thư Đoàn TNCS  Ủy viên TT 

5. Ông Đỗ Văn Tựa  Trưởng CS Thái Bình  Ủy viên 
6. Ông Lương Xuân Duyên  Trưởng CS Thanh Hóa Ủy viên 

7. Ông Đặng Minh Chưởng  Trưởng CS Nghệ An Ủy viên 
8. Ông Nguyễn Thiên Tuế Phó HT - Trưởng CSQN Ủy viên 

9. Ông Nguyễn Quốc  Trưởng CS Biên Hòa Ủy viên 
10. Ông  Nguyễn Đình Hưng TP. TCHC Ủy viên 
11. Ông Đỗ Ngọc Chín TP. Kế hoạch tài chính Ủy viên 

12. Ông Đinh Văn Đệ  TP. Đào tạo Ủy viên 
13. Ông Thái Văn Cư TP. TTrGD& QL.HSSV Ủy viên 

14. Ông Trần Quang Tường TP. Dịch vụ  Ủy viên 
15. Ông Phạm Xuân Trường TP. Quản trị  Ủy viên 

16. Ông Đỗ Mỹ Hà TP. Quản lý KTX Ủy viên 
17. Ông Phạm Thanh Tùng  Chủ tịch Hội SV Ủy viên 

18. Ông Trần Văn Hiếu Phó khoa Liên Thông Ủy viên 

III. KẾ HOẠCH HỘI DIỄN 

1. Hội diễn được tổ chức làm 2 cấp : Cấp cơ sở và cấp trường 
- Cấp cơ sở : Do các Viện, Khoa tổ chức 
- Cấp trường : Do Ban tổ chức cấp trường tổ chức hội diễn, chấm điểm và xếp giải. 

Lịch thi chung kết sẽ diễn ra từ ngày 15/12 đến 19/12/2011 tại CS chính.  
- Ngày 23/12 sẽ tổ chức đêm công diễn và phát giải chung kết toàn đoàn chào mừng 

ngày thành lập trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. 



2. Tiến độ thực hiện 
- Ngày 17/10/2011 họp Ban tổ chức, các cơ sở, các đơn vị, triển khai kế hoạch. 

- Ngày 20/10/2011 triển khai chính thức đến các cơ sở, đơn vị trong toàn trường.  
- Thời gian hội diễn cấp cơ sở diễn ra từ ngày 01/11 đến 30/11. Khuyến khích các đơn 

vị tổ chức trước ngày 20/11 để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.  
- Các đơn vị tại cơ sở chính có nhu cầu mượn hội trường luyện tập và hội diễn cấp cơ 

sở thì phải đăng ký lịch tại Phòng CTCT để tập hợp, sắp xếp để không bị trùng phòng.  
Các đơn vị phối hợp với phòng CTCT, Phòng DV, Phòng Quản trị, Phòng TTGD để 

sử dụng âm thanh, giữ gìn vệ sinh, an ninh trật tự và quản lý hội trường thật tốt. 
- Ngày 05/12/2011, Ban tổ chức sẽ nhận danh sách các tiết mục tham gia hội diễn cấp 

trường. Mỗi thể loại chỉ được một tiết mục tham gia dự thi cấp trường. Sau đó ban tổ 
chức cấp trường sẽ có lịch tổng hội diễn cụ thể cho từng cơ sở, đơn vị.  

- Mời Ban giám khảo có chuyên môn về chấm vòng chung kết cấp trường.  
- Thời gian hội diễn cấp trường dự kiến từ ngày 15/12 đến 19/12/2011 (Sáng - chiều - 

tối). 

IV. CÁC THỂ LOẠI VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM TOÀN ĐOÀN  

1. Các thể loại :  

STT Thể loại Số người tham gia Hệ số 

1 
 

Bài hát truyền thống của trường “Tự 
hào trường đại học Công nghiệp 
TP.HCM” 

60 người trở lên 8  

2 Hợp xướng  60 người trở lên  8 
3 Múa 8 người trở lên  6 
4 Kịch  5 người trở lên 6 
5 Ráp, nhảy 5 người trở lên 4 
6 Hoạt cảnh 10 người trở lên 6 
7 Thời trang  10 người trở lên 6 
8 Đồng ca 20 người trở lên 6 
9 Tốp ca, tứ ca 4 đến 9 người  4 
10 Tam ca  3 người 3 
11 Song ca 2 người 2 
12 Đơn ca 1 người 1 
13 Vọng cổ, sáo, dân ca, tấu nhạc, thơ, 

tấu lời, xiếc, ảo thuật 
Tùy số lượng người 
tham gia 

tối đa là 
hệ số 3 

14 Các thể lọai khác Tùy số người tham gia, hệ số 
tối đa là hệ số 3 

 
2. Không dùng các tiết mục đã đoạt giải nhất năm trước của đơn vị mình tham gia hội 

diễn năm nay. 
3. Các thể loại đều có giải : Nhất – nhì – ba – khuyến khích,  

4. Giải toàn đoàn có các giải : Nhất – nhì – ba – khuyến khích. Với cách tính điểm như 
sau :  

- Điểm từng thể loại: Giải nhất =3điểm , giải nhì =2điểm, giải ba=1điểm 
- Điểm xếp hạng: Bằng điểm thể loại hạng nhân với hệ số, ví dụ tiết mục múa đạt giải 

nhất là 3 điểm, nhân với hệ số 6 được 18 điểm. 



5. Giải thưởng:  Gồm có giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho từng thể loại và giải nhất, 
nhì, ba, khuyến khích cho toàn đoàn. Ban tổ chức cân đối tiền thưởng theo quy chế 

chi tiêu nội bộ của nhà trường, lập dừ trù kinh phí cho từng cơ sở trong toàn trường 
và trình hiệu trưởng duyệt. 

6. Hỗ trợ kinh phí hội diễn cấp cơ sở: Các cơ sở, đơn vị đào tạo có đăng ký hội diễn 
cấp cơ sở được nhà trường hỗ trợ kinh phí theo quy chế quy chế chi tiêu nội bộ của 

trường. Những cơ sở, đơn vị nào không tổ chức hội diễn cấp cơ sở sẽ không được hỗ 
trợ kinh phí. 

7. Các cơ sở lập dự trù kinh phí tổ chức chậm nhất đến ngày 30/10/2011, gởi về Phòng 

CTCT để tổng hợp trình Hiệu trưởng. 

V.  KHỐI CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC 

- Khuyến khích CB.GV.CNV toàn trường tham gia để khích lệ tinh thân của HSSV 

- Tùy theo tiết mục đăng ký, ban tổ chức sẽ có lịch diễn riêng. 

VI. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 

- Các cơ sở của trường tùy theo tiết mục đăng ký dự thi mà tổ chức vòng sơ tuyển và 
vòng chung kết tại cơ sở của mình.  

- Các khoa, viện, trung tâm có thể mượn diễn viên của đơn vị khác nhưng các tiết mục 
dự thi của 2 đơn vị phải khác nhau.  

- Các tiết mục dự thi cấp trường phải được dự thi ở cấp cơ sở, các đơn vị phải tổ chức 
thi tại đơn vị của mình để tạo sân chơi cho sinh viên, tránh tình trạng không tổ chức 
cấp cơ sở mà chỉ luyện tập các tiết mục dự thi cấp trường. 

- Khối CB.CNV đăng ký với ban tổ chức, tùy theo số tiết mục đăng ký, Ban tổ chức sẽ 
có lịch hội diễn riêng. 

 Nơi nhận P. HIỆU TRƯỞNG  
- Đảng ủy, BGH, CĐ, ĐTN; 

- Các Cơ sở trực thuộc; các Khoa, Viện, TT 

- Lưu. 
 
 TS. Phạm Hữu Lộc  


