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KẾ HOẠCH
V/v thi vẽ tranh cổ động công tác phòng, chống dịch Covid – 19
Nhằm tuyên tru n n n
on nt
o học sinh v công tác p n ,
ốn
Covid – 19, có ý th c bảo vệ s c khỏe của chính mình, củ n ười
thân và cộn đồng xã hội. Cổ động công tác phòng chống d ch, đặc biệt để tri ân
các lự lượng tham gia chống d ch Covid - 19 nơi tu ến đầu. Tạo đi u kiện cho
học sinh thể hiện khả năn sán tạo nghệ thu t hội họa.
Được sự nhất trí củ HĐQT và BGH n à trườn BCH Đoàn trường l p kế
hoạch tổ ch c cuộc thi vẽ tranh cổ động Công tác phòng, chống d ch Covid – 19
n ư s u:
I. CHỦ ĐỀ CUỘC THI: “ Tích cực phòng chống, chung tay đẩy lùi đại
dịch Covid – 19 ”. Nội dung cần thể hiện:
- Cảm n n su n
ủ mn v tn
n
ện Covid – 19.
- Cá á p n trán
ện Covid – 19.
- Tình cảm tri ân đối với những chiến sỹ, y bác sỹ nơi tu ến đầu chống d ch
Covid – 19.
- Tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam trong chiến đấu với đại d ch
Covid – 19.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC THAM GIA:
1. Đối tượng: Học sinh các khối 6,7,8,9 trường THCS & THPT Lê Lợi.
2. Hình th c tham gia: Tự nguyện (không bắt buộc).
III. TH
Ệ
Ộ THI:
- Tranh (tác phẩm) được vẽ trên giấy trắng hoặc giấy rôki.
- Kích cỡ: Từ khổ A3 trở lên.
- Tranh được vẽ bằng các loại màu sắ t
ọn n ư: ột màu sáp màu sơn
dầu màu nước, bút dạ màu,...

- Tranh dự thi phải kèm theo bài thuyết trình ngắn gọn (ghi riêng vào tờ giấy
A4).
- Mỗi cá nhân có thể gửi dự thi từ 1 đến 2 tranh.
- Góc phải trên cùng của tranh phải ghi thông tin sau:
TRƯỜNG THCS & THPT LÊ LỢI
Họ và tên học sinh: ...........................................................
Lớp: .................................................
- Học sinh tự vẽ tranh tại nhà, nộp tranh trực tiếp tại văn p n trường hoặc
nộp qu đườn ưu điện. Đ a chỉ nh n tranh dự thi n ư s u:
TRƯỜNG THCS & THPT LÊ LỢI
Số 111 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thu n.
IV. TIẾN ĐỘ THỜI GIAN:
1. Triển khai kế hoạ p át động cuộc thi: Từ ngày 23/9/2021.
2. Nh n tranh dự thi: Từ ngày 08/10/2021 đến 11/10/2021.
3. Chấm tranh dự thi và công bố kết quả: Từ ngày 12/10/2021.
V. Ơ ẤU GIẢI THƯỞNG:
- 01 iải N ất
: 1.500.000 đồn / iải
- 02 giải N
: 700.000 đồn / iải
- 03 iải B
: 500.000 đồn / iải
- 05 iải K u ến k í
: 300.000 đồn / iải.
- Tất ả á tác phẩm dự thi sẽ được lựa chọn để đăn trên á p ươn tiện
truy n thông củ trườn và được gửi tặng tri ân các lự lượng tuyến đầu chống
d ch Covid – 19.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. GVCN khối 6,7,8,9: Phổ biến kế hoạch cuộ t i đến họ sin động viên
học sinh tham gia đôn đốc học sinh thực hiện.
2. BCH Đoàn trường: Phụ trách chung v công tác tổ ch c. Mời Ban giám
khảo, tổ ch c chấm và trao giải một cách khách quan, công tâm và minh bạch.
3. Phòng HC – NS (văn p n ): Tiếp nh n tác phẩm dự thi của học sinh
(thông qua phòng bảo vệ).

