
 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - ĐỐNG ĐA 

                      SỐ 02/KH -LQĐ/ĐĐ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 

“TẾT SUM VẦY 2022” 

 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

 - Giúp học sinh hiểu được nội dung và ý nghĩa của việc giữ gìn bản sắc văn 

hóa dân tộc, về phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương, 

đất nước.  

- Biết tôn trọng và giữ gìn bảo vệ những nét đẹp văn hóa truyền thống, phong 

tục tập quán, phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam. 

 - Tạo sân chơi lành mạnh, phát huy tính sáng tạo và năng lực của học sinh. 

Tăng tình đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. 

 -  Hoạt động tạo ra  không khí tết sum vầy ấm áp và ý nghĩa đến toàn bộ các 

bạn học sinh và cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường. 

      2. Yêu cầu 

- 100% các Chi Đoàn tham gia đầy đủ 

- Chuẩn bị chu đáo, đầy đủ , tham gia nhiệt tình vào buổi sinh hoạt chuyên đề 

“Tết sum vầy” để chương trình thành công và  lan tỏa được những giá trị văn hóa 

truyền thống đẹp của ngày tết cổ truyền của dân tộc Việt nam cũng như lan tỏa được 

vẻ đẹp văn hóa truyền thống của ngôi trường mang tên nhà Bác học Lê Quý Đôn. 

II. Thời gian, hình thức, đối tượng 

- Thời gian: Sáng ngày 28/1/2022 

- Hình thức: Trực tuyến 

        - Đối tượng tham gia:  Toàn bộ các Chi Đoàn khối 10,11,12 

III. Nội dung chương trình 

          1.  Phần hoạt động chung 

           - Thi viết câu đối tết thư pháp 



 

 

 

 

            - Thi tìm hiểu “Tết sum vầy” trên Quizitzz 

            - Thi hát nối 

          2. Phần sinh hoạt chuyên đề tại các lớp 

Lưu ý: Mỗi Chi Đoàn sẽ cử 01 hs tham gia thi viết câu đối tết thư pháp và 03 hs 

tham gia 2  cuộc thi Quizitzz tết sum vầy, thi hát nối. Đoàn Thanh niên sẽ gửi đường 

link đăng kí cho các GVCN hạn cuối cùng đăng kí là ngày thứ 7 (22 /1/2022) 

 IV. Kế hoạch chi tiết 

          1. Lời chúc mùa xuân 

- Các Chi Đoàn tham gia viết và gửi lời chúc tết đến cho ông bà, cha mẹ, gia 

đình cũng như lời chúc tết tới BGH nhà trường, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên 

trong hội đồng sư phạm trường THPT Lê Quý Đôn- Đống Đa. BCH Đoàn sẽ lập 

Padlet chung để các chi Đoàn gửi lời chúc từ ngày 14/1/2022, các Chi Đoàn sẽ gửi 

lời chúc của tất cả các thành viên trong chi đoàn vào Padlet ngay từ thời điểm lập,  

hạn cuối cùng ngày 22/1/2022. Ban tổ chức sẽ sử dụng những lời chúc hay và ý 

nghĩa của các Chi Đoàn đăng trên website của trường và của Đoàn trường.  

2. Phần sinh hoạt chung 

- Thời gian từ 8h00 ngày 28/1/2022 

- Cuộc thi tìm hiểu “Tết sum vầy” trên Quizitzz 

- Cuộc thi hát nối 

          a. Thể lệ cuộc thi và tiêu chí chấm  

   * Viết câu đối tết thư pháp: 

- Viết trên khổ giấy của BTC thời gian 30 phút, từ 8h00 đến 8h30  ngày thứ 6, 

28/1/2022. 

 -Thí sinh tham gia thi tự quay lại để làm minh chứng để gửi cho BTC 

- Sau khi viết xong chụp lại hình ảnh cùng lời bình câu đối .  

- Tiêu chí chấm câu đối 

Đúng chủ đề Sáng tạo 
Nội dung hay 

và ý nghĩa 
Nghệ thuật Bố cục cân đối 

10 20 30 20 20 

    - Lưu ý:  Cuộc thi viết câu đối sẽ được quay lại. Sau đó các thí sinh chụp hình 

ảnh câu đối cùng lời bình câu đối và clip dự thi sẽ gửi theo đường link của Đoàn 

Thanh niên. trước 9h ngày 28/1/2022 đường link gửi clip và đường link gửi hình 

ảnh, lời bình câu đối sẽ được tạo riêng. 

      - Cuộc thi viết câu đối tết thư pháp : giấy, bút, mực vẽ sẽ được các khối trưởng 



 

 

 

 

 CN thống nhất và phát về từng lớp. 

  *  Cuộc thi tìm hiểu về “Tết sum vầy” trên Quizizz. 

- Hình thức: Thi đấu trực tiếp trên phần mềm Quizizz.  

- Quy định cụ thể: 

         +  Mỗi lớp cử 3 HS tham gia thi đấu. HS chuẩn bị thiết bị có kết nối internet 

ổn định, bật camera, tắt mic trong suốt quá trình thi. Khi có vấn đề về sự cố 

internet, HS bật mic báo cho BTC. 

        + HS trả lời 30 câu hỏi (thời gian suy nghĩ mỗi câu hỏi là 20s) về truyền thống 

Tết cổ truyền của dân tộc, Lễ hội Tết sum vầy của trường THPT Lê Quý Đôn – 

Đống Đa. 

         + Điểm chung cuộc là điểm trung bình của các thành viên trong lớp tham gia. 

    *Thi hát nối: 

  -  Thể lệ chơi và cách chấm điểm: 

  - Sẽ bắt đầu từ  D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,A1,A2,A3,A4,A5,A6, A7 

  -  Lớp đầu tiên sẽ hát 1 câu trong đó có từ tết hoặc từ mùa xuân , lớp tiếp theo cũng 

sẽ hát câu hát có từ tết hoặc từ mùa xuân của một bài hát khác . Lần lượt tương tự 

như vậy, nếu lớp nào không hát tiếp được sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Lớp sau không 

được hát lại bài hát mà lớp trước đã hát. 

   - Thời gian chuẩn bị 5 giây. Nếu trên 5 giây không hát tiếp được lời bài hát sẽ bị 

loại khỏi cuộc thi. Lớp hát được câu hát có từ tết và từ mùa xuân sẽ được 1 điểm 

cho1 lượt tham gia. 

  - Các lớp có số lượt tham gia nhiều nhất sẽ có tổng cao nhất và BTC xếp giải từ 

cao xuống thấp để lần lượt chọn các giải. 

 -  Chú ý là các bài hát phải theo chủ đề: tết, mùa xuân 

        b. Giải thưởng: Trao theo khối tất cả các nội dung thi 

 - 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 6 giải khuyến khích.  

 - Yêu cầu các tập thể lớp chú ý tiêu chí chấm và thể lệ các cuộc thi của BTC.    

             3. Sinh hoạt chuyên đề của các lớp 

 - Các Chi Đoàn sinh hoạt chuyên đề của lớp ngay sau phần sinh hoạt chung của nhà 

trường. 

 - Các Chi Đoàn thiết kế buổi sinh hoạt theo nhiều hình thức khác nhau tùy tùng Chi 

Đoàn. Có thể tổ chức các trò chơi, tọa đàm, rung chuông vàng, đường lên đỉnh 

Olympia…  



 

 

 

 

 - Phần sinh hoạt riêng của các lớp cần chú ý 

       + Các chi đoàn chụp lại buổi sinh hoạt để lấy hình ảnh gửi BCH Đoàn trường 

để đăng Page Đoàn và Website  của trường ngay sau buổi sinh hoạt. 

      + Giáo viên chủ nhiệm lựa chọn những hình ảnh có chất lượng gửi lại Đoàn 

trường, những lớp thực hiện tốt sẽ được đăng Page Đoàn trường và Website trường 

THPT Lê Quý Đôn- Đống Đa. 

   V. Tổ chức thực hiện 

                1. Ban tổ chức 

- Cô Nguyễn Phương Chinh – Hiệu trưởng: Trưởng ban tổ chức 

  - Thầy Lê Đức Đại- Phó hiệu trưởng : Phó trưởng ban 

  - Cô Nguyễn Bảo Nhung - Đoàn TN:  Ủy viên 

  - Ban CNTT  :  Ủy viên 

  - 46 thầy cô CN :  Ủy viên 

               2. Nhiệm vụ cụ thể 

 - Ban CNTT thiết kế và tổ chức cuộc thi: Quizitz fact mùa xuân (Thể lệ và luật chơi 

của chương trình) 

- Tổ Ngữ Văn và tổ Xã hội biên soạn 40 câu hỏi về phong tục tập quán của ngày tết 

cổ truyền của dân tộc, về ngày xuân, về chương trình tết sum vầy của trường THPT 

Lê Quý Đôn- Đống Đa. 

+ Tổ Ngữ văn: Biên soạn và chọn lọc 25 câu hỏi về phong tục tập quán ngày tết cổ 

truyền Nguyên Đán của dân tộc Việt Nam ( Đồng chí Vũ Kiên tổ trưởng phân công 

giáo viên tổ Ngữ văn biên soạn câu hỏi) 

+ Tổ Xã hội : Biên soạn và chọn lọc chọn lọc 15 câu hỏi liên quan đến chương trình 

tết sum vầy của trường THPT Lê Quý Đôn- Đống Đa. (Đồng chí Vũ Thủy tổ trưởng  

phân công giáo viên tổ Xã hội biên soạn câu hỏi) 

(Chú ý câu hỏi ngắn gọn, rõ nghĩa, thời gian đọc và trả lời câu hỏi là 1 phút) 

- Thời gian gửi câu hỏi cho Ban CNTT là ngày thứ 7 (22/1/2022) 

 

3.  Ban giám khảo 

* Ban giám khảo chấm thi viết câu đối tết thư pháp:  

- Khối 12: Các đồng chí: Bùi Thủy, Luân, Đăng (Đồng chí Bùi Thủy nhóm trưởng 

BGK) 

- Khối 11: Các đồng chí: Thắm, Vân, Thảo  ( Đồng chí Thắm nhóm trưởng BGK) 



 

 

 

 

- Khối 10: Các đồng chí: Kiên, Liên, Hường ( Đồng chí Kiên nhóm trưởng BGK) 

* Ban giám khảo chấm cuộc thi hát nối 

- Các đồng chí : X Thủy, Dung, Liễu ( Đồng chí XThủy nhóm trưởng BGK) 

 

 

 

  BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

        Nguyễn Bảo Nhung                                           Lê Đức Đại 

 


