
QUẬN ĐOÀN 5 

ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

HÙNG VƯƠNG                  

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

Số: 01 /TB-ĐTN Quận 5, ngày  19  tháng  10  năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 

Tổ chức Hội thi Thể thao – Văn hóa – Văn nghệ 

 Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam  

20/11/1982 -  20/11/2022 

Căn cứ kế hoạch số 63 /KH-TCNKTCNHV ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Hiệu 

Trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về hoạt động Chào 

mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2022; 

Căn cứ kế hoạch số 01 /KH-ĐTN-CĐCS-HSSV ngày 19 tháng 10 năm 2022 của 

Ban chấp hành Đoàn, Ban chấp hành Công Đoàn, Phòng Công tác Học sinh sinh viên 

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về tổ chức Hội thi Thể thao 

– Văn hóa – Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 

– 20/11/2022; 

BCH Đoàn Trường thông báo đến tất cả các Phòng/Khoa/TT/Bộ môn, học sinh 

các khóa đăng ký tham gia các hội thi. Nội dung cụ thể như sau: 

1. HỘI THI BÓNG ĐÁ: 

a. Đối tượng:  

+ Học sinh trung cấp đang theo học tại nhà trường; 

+ CB-GV-NV cơ hữu của nhà trường: Thầy Khanh (Chủ tịch Công đoàn 

cơ sở) vận động 10 CB-GV-NV cơ hữu tham gia trận giao hữu bóng đá của CB-

GV-NV vào ngày 12/11/2022. 

b. Địa điểm thi đấu: Sân bóng đá nhân tạo Hùng Vương - số 02, Nguyễn 

Kim, Phường 12, Quận 5. 

c. Thời gian thi đấu: Từ ngày 26/10/2022 đến ngày 13/11/2022. 

d. Thời gian đăng ký: Các Khoa lập danh sách vận động viên thi đấu và 

đăng ký online theo đường link (https://forms.gle/dmBgEXhZvCcaqb2d6) từ 

ngày 20/10/2022 đến 16h00 ngày 23/10/2022. Mỗi Khoa đăng ký 01 đội, riêng 

Khoa Công nghệ Thông tin và Cơ khí Động lực đăng ký 02 đội. Mỗi đội đăng ký 

tối đa là 15 thành viên). Tổng số đội để tổ chức giải là 10 đội. 

e. Thời gian bốc thăm thi đấu: 15g00 ngày 25/10/2022 tại Phòng F0.2 

(Các Khoa cử giáo viên phụ trách đội bóng đến bốc thăm và thông qua Điều lệ giải 

thi đấu). 

2.  HỘI THI VĂN NGHỆ:  

a. Đối tượng: học sinh trung cấp đang theo học tại nhà trường (Chú ý: Mỗi 

lớp đăng ký dự thi ít nhất là 01 tiết mục và nhiều nhất là 05 tiết mục, tối thiểu 15 

tiết mục mới tổ chức hội thi).  

https://forms.gle/dmBgEXhZvCcaqb2d6


b. Thời gian đăng ký: Các lớp lập danh sách học sinh tham gia và đăng ký 

online theo đường link (https://forms.gle/tTVvhby45swwgKKf7) từ ngày 

20/10/2022 đến 16h00 ngày 23/10/2022. 

c. Nội dung, hình thức thi:  

Hình thức dự thi: KARAOKE 

Nội dung thi: Thí sinh trình bày những tiết mục, những ca khúc chọn lọc 

ca ngợi về trường, thầy cô giáo, ca ngợi Bác Hồ, về tình yêu quê hương và đất 

nước, tình yêu trong sáng.  

+ Thể loại: Bao gồm các tiết mục: đơn ca, song ca, tốp ca, … 

+ Trang phục: Đồng phục học sinh (áo xanh). 

+ Thời gian - Địa điểm:  

+ Ngày tập dợt: 09/11/2022 (chiều): Tại Phòng E2. 

Chiều từ 13g00 đến 17g00  

+ Ngày thi: 10/11/2022 (Sáng và chiều): Tại Phòng E2. 

Sáng từ 08g00 đến 11g30  

Chiều từ 13g30 đến 17g00  

3. HỘI THI CỜ TƯỚNG: 

+ Đối tượng: học sinh trung cấp đang theo học tại nhà trường (Yêu cầu 

mỗi Khoa/Bộ môn ít nhất 01 thí sinh), CB-GV-NV cơ hữu của nhà trường. 

  + Thời gian thi: 8 giờ, Ngày 02/11/2022 tại phòng E2 

  + Thời gian đăng ký:  

* Các lớp lập danh sách học sinh tham gia và đăng ký online theo đường 

link (https://forms.gle/Vi4oh3YN4JVpt2Dy5) từ ngày 20/10/2022 đến 16h00 

ngày 23/10/2022. (Mỗi thí sinh chỉ được chọn Cờ vua hoặc cờ tướng, cần tối thiểu 

10 thí sinh cho mỗi giải đấu để đủ điều kiện tiến hành tổ chức). 

*Cán bộ - Giáo viên – Nhân viên cơ hữu đăng ký theo link 

(https://forms.gle/HAj5tTDPkMWSt51b7) từ ngày 20/10/2022 đến 16h00 ngày 

23/10/2022. (Cần tối thiểu 6 CB-GV-NV tham gia giải đấu để đủ điều kiện tiến 

hành tổ chức). 

4. HỘI THI CỜ VUA: 

+ Đối tượng: học sinh trung cấp đang theo học tại nhà trường. (Yêu cầu 

mỗi Khoa/Bộ môn ít nhất 01 thí sinh) 

  + Thời gian thi: 8 giờ, Ngày 02/11/2022 tại phòng E2 

  + Thời gian đăng ký: Các lớp lập danh sách học sinh tham gia và đăng 

ký online theo đường link (https://forms.gle/Bpj9Piida5xFkdmh6) từ ngày 

20/10/2022 đến 16h00 ngày 23/10/2022. (Mỗi thí sinh chỉ được chọn Cờ vua hoặc 

cờ tướng, cần tối thiểu 10 thí sinh cho mỗi giải đấu để đủ điều kiện tiến hành tổ 

chức). 

5. HỘI THI CẦU LÔNG: 

+ Nội dung thi: Gồm các môn:  

- CẦU LÔNG ĐƠN (Nam – Nữ): học sinh trung cấp đang theo học tại nhà 

trường. (Cần tối thiểu 10 thí sinh cho mỗi giải đấu để đủ điều kiện tiến hành tổ chức). 

- CẦU LÔNG ĐÔI (Nam – Nữ): học sinh trung cấp đang theo học tại nhà 

trường. (Cần tối thiểu 10 đội cho mỗi giải đấu để đủ điều kiện tiến hành tổ chức). 

https://forms.gle/tTVvhby45swwgKKf7
https://forms.gle/Vi4oh3YN4JVpt2Dy5
https://forms.gle/HAj5tTDPkMWSt51b7
https://forms.gle/Bpj9Piida5xFkdmh6


- CẦU LÔNG ĐÔI: CB – GV – NV (cần tối thiểu 05 đội cho mỗi giải đấu 

để đủ điều kiện tiến hành tổ chức). 

+Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian đăng ký: Các lớp lập danh sách học sinh tham gia và đăng ký 

online theo đường link (https://forms.gle/DUEfDVsdX577QPwFA) từ ngày 

20/10/2022 đến 16h00 ngày 23/10/2022. 

* Cán bộ - Giáo viên – Nhân viên cơ hữu đăng ký theo link 

(https://forms.gle/XFtLBwcg13taHVzN8) từ ngày 20/10/2022 đến 16h00 ngày 

23/10/2022. 

     - Thời gian kiểm tra tư cách và kỹ năng của thí sinh tham gia hội thi cầu 

lông đơn – đôi (nam – nữ) đối với học sinh: 15h00 ngày 25 - 26/10/2022. 

- Thời gian thi đấu chính thức: Dự kiến thời gian thi đấu từ 28/10/2022 đến 

13/11/2022. 

- Địa điểm thi đấu: Sân cầu lông Khu F, Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật 

Công nghệ Hùng Vương. 

***Lưu ý: học sinh tham gia sẽ được cộng điểm đánh giá rèn luyện 

 

Kính đề nghị Quý lãnh đạo Phòng/Khoa/TT/Bộ môn phối hợp thông báo đến CB-

GV-NV và học sinh để đăng ký tham gia đầy đủ và hiệu quả. 

Trân trọng thông báo./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám Hiệu (Để biết); 

- Trưởng Phòng/Khoa/TT/Bộ môn (Để thực hiện); 

- Giáo viên chủ nhiệm, học sinh các lớp (Để thực 

hiện); 

- Lưu: ĐTN. 

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG 

BÍ THƯ 

 

(Đã ký) 

 

Huỳnh Trung Nghĩa 

 

https://forms.gle/DUEfDVsdX577QPwFA
https://forms.gle/XFtLBwcg13taHVzN8

