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KẾ HOẠCH 

Hội thi “Cắm hoa nghệ thuật” chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 

 

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

Thực hiện kế hoạch tổ chức chƣơng trình hoạt động chào mừng kỷ niệm 

108 năm ngày Quốc tế phụ nữ  8/3 và 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trƣng;  

- Tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực để nữ đoàn viên, lao động trong nhà 

trƣờng giao lƣu học hỏi; đẩy mạnh phong trào thi đua ‘Giỏi việc trƣờng - Đảm 

việc nhà”, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019; 

- Hội thi đƣợc chuẩn bị và tổ chức chu đáo, công tâm, tạo không khí vui 

tƣơi, phấn khởi.  

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi:  

*Đối tượng tham gia : 

8 tổ nữ công là 8 đội thi, mỗi đội tham gia thi 01 sản phẩm cắm hoa nghệ 

thuật, bao gồm: Tổ nữ công Khoa Điện, Tổ nữ công Khoa Kinh tế - CNTT, Tổ 

nữ công Khoa Khoa học cơ bản, Tổ nữ công Mỏ - Trắc địa, Tổ nữ công Khoa 

Cơ khí động lực, Tổ nữ công Quản trị - Thƣ viện, Tổ nữ công Khối nghiệp vụ, 

Tổ nữ công LLCT - Công tác sinh viên. 

* Thời gian: từ 15h, ngày 8/3/2019 (thứ 6) 

* Địa điểm: Hội trƣờng lớn trƣờng ĐHCNQN 

2. Nội dung, hình thức tổ chức 

* Chủ đề: Kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2019 

* Hình thức và Thể lệ 

       - Cắm hoa: thời gian tối đa 30 phút. Mỗi tổ nữ công cử đại diện 2 nữ 

đoàn viên  tham gia thi, không có ngƣời hỗ trợ trong suốt thời gian dự thi. 

     - Thuyết trình: thời gian tối đa 03 phút. Nội dung thuyết trình bao gồm 

nguyên liệu, bố cục, ý tƣởng, ý nghĩa sản phẩm. 

Chú ý:  

- Các đội tự chuẩn bị  hoa, các vật liệu, dụng cụ... để cắm hoa. BTC hỗ trợ 

200.000đ/đội thi. 

       - Các đội không đƣợc cắm sẵn sản phẩm ở nhà. 

 - Giữ vệ sinh trƣớc, trong và sau Hội thi. 

      - Sản phẩm sẽ đƣợc BGK chấm trong quá trình các đội thực hiện phần thi 

cắm hoa, sau khi hoàn thành sản phẩm và thuyết trình trên sân khấu. 



 - Các đội thuyết trình theo thứ tự bốc thăm. 

* Tiêu chí chấm điểm 

Tổng điểm của phần thi là 50 điểm, dựa trên các tiêu chí sau: 

 - Chủ đề có ý nghĩa phù hợp ngày 8/3: 5 điểm 

 - Tính nghệ thuật, sáng tạo, màu sắc, bố cục hài hòa...: 25 điểm 

 - Thuyết trình: Nội dung thuyết trình ý nghĩa; cách diễn đạt tự tin, truyền 

cảm, thuyết phục: 15 điểm 

 -  Đảm bảo thời gian: 5 điểm 

3. Cơ cấu giải thưởng: 

 - 01 giải Nhất: 500.000đ 

- 01 giải Nhì: 400.000đ 

- 02 giải Ba: 300.000đ/giải 

- 04 giải Khuyến khích: 200.000đ/giải 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi “Căm hoa nghệ thuật” chào mừng 

ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, đề nghị các Công đoàn bộ phận, các tổ nữ công phối 

hợp triển khai thực hiện và đảm bảo các nội dung đúng tiến độ, yêu cầu theo kế 

hoạch đề ra. 

 
Nơi nhận: 

- Đảng ủy, Giám hiệu (B/c) 

- CĐBP, tổ nữ công (P/h) 

- ĐTN-HSV (T/h) 

- Lưu VPCĐ. 

 

 

 


