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KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI 

 “NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG” NĂM HỌC 2020 - 2021 
 

  Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2020 - 2021; thiết 

thực chào mừng Kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo VN (20/11/1982 - 20/11/2020); được sự đồng 

ý của Chi bộ, Ban giám hiệu, BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Người 

dẫn chương trình tài năng” năm học 2020-2021, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

- Tạo môi trường thuận lợi để HS tham gia vào các hoạt động văn hoá văn nghệ, khuyến khích 

hình thành và phát triển các kỹ năng mềm đặc biệt là kỹ năng dẫn chương trình. 

- Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những đoàn viên có khả năng dẫn chương trình, giúp các 

bạn rèn luyện kỹ năng nói trước đám đông một cách tự tin, kỹ năng xử lý các tình huống linh 

hoạt, hiệu quả và có thể tham gia tích cực vào việc tổ chức các sự kiện, chương trình của nhà 

trường và các đơn vị khác. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

- Vòng loại: Thi Online từ ngày 08/10/2020 đến 15/10/2020. 

- Chung kết: 12 thí sinh trải qua 3 vòng thi 

Vòng 1: Giới thiệu bản thân(3 đến 5 phút) 

Vòng 2: Tài năng(5 đến 7 phút) 

Vòng 3: Ứng xử(5 phút) 

* Thời gian: Dự kiến 13h30 ngày 26/10/2020. 

* Địa điểm: Hội trường. 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

3.1. Nội dung 

Thí sinh tham gia vòng loại làm một clip dài từ 3 đến 5 phút giới thiệu về bản thân, về 

ước mơ, hoài bão của mình và châm ngôn sống bằng chính giọng nói thuyết trình của mình. Các 

clip nộp về mail khanhchung88@gmail.com để Đoàn trường tổng hợp và đăng lên Fanpage. 

3.2. Hình thức đăng kí 

Có 2 hình thức đăng kí (Có mẫu đăng ký kèm theo): 

- Thí sinh đăng kí theo lớp, sau đó lớp sẽ tổng hợp và báo về Văn phòng Đoàn trước ngày 

08/10/2020. 

- Thí sinh đăng kí dưới dạng thí sinh tự do: đăng kí trực tiếp với VP Đoàn trường thông qua 

đồng chí Nguyễn Khánh Chung, điện thoại: 0983.726.012. Email: khanhchung88@gmail.com. 

3.2. Đối tượng tham gia 

- Là HS trong toàn trường. 

- Thí sinh không vi phạm pháp luật nhà nước, quy định, quy chế của nhà trường. 

IV. THỂ LỆ CUỘC THI 

4.1.Vòng sơ loại 

Mỗi thí sinh tham gia, Chi đoàn đó được cộng 5 điểm thi đua. Thí sinh được chọn vào 

vòng chung kết, Chi đoàn mình được cộng 20 điểm thi đua.  

BTC sẽ chọn 12 thí sinh vào vòng chung kết thông qua kết quả chấm các clip của thí 

sinh. Và chọn một thí sinh có lượt like và share nhiều nhất là thí sinh được yêu thích nhất. 
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4.2. Vòng chung kết: Thí sinh sẽ phải thực hiện 3 phần thi gồm: 

Phần 1. Tự giới thiệu 

- Thí sinh sẽ có thời gian 3 đến 5 phút để chào và giới thiệu về bản thân của mình trước BGK và 

khán giả. 

- Phần thi này sẽ được chấm điểm dựa trên các tiêu chí: chất giọng, trang phục và ngoại hình, 

phong cách, hiệu ứng của khán giả. 

Phần 2. Tài năng 

- Thí sinh chuẩn bị trước và có từ 5 đến 7 phút để trình bày tài năng của mình như ca hát, đàn, 

sáo, kể chuyện, đóng kịch... 

Phần 3. Ứng xử 

BGK đưa ra các tình huống hay sự cố bất ngờ trong quá trình tổ chức các sự kiện để thử phản xạ 

và bản lĩnh của các thí sinh, ví dụ như: tắt micro, khán giả phá đám, bị ngắt lời, đưa nhầm kịch 

bản, trang phục có vấn đề,… 

V. GIẢI THƯỞNG 

Vòng Chung kết cấp trường, BTC trao giải như sau: 

- 01 Giải nhất: Giấy chứng nhận, phần thưởng trị giá 200.000đ  

- 01 Giải nhì: Giấy chứng nhận, phần thưởng trị giá 150.000đ  

- 02 Giải ba: Giấy chứng nhận, phần thưởng trị giá 100.000đ  

- 01 Giải thí sinh được khán giả yêu thích nhất : Giấy chứng nhận, phần thưởng trị giá 100. 000đ 

- 05 Giải khuyến khích: Giấy chứng nhận, phần thưởng trị giá 50.000đ  

- Tiền giấy khen và khung : 500.000đ 

Tổng số tiền là  1.400.000 đồng (một triệu bốn trăm ngàn đồng) trích từ quỹ sinh hoạt 

thường xuyên của Đoàn trường. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

             BCH Đoàn trường lập kế hoạch tổ chức cuộc thi báo cáo Chi bộ, Ban giám hiệu tham 

mưu thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo và các đơn vị có liên quan tổ chức thành công Cuộc 

thi “Người dẫn chương trình tài năng” trường THPT Bảo Lộc, năm học 2020- 2021./. 
 

          Xác nhận của BGH                                     TM. BCH ĐOÀN 

               Hiệu trưởng                                                                           Bí thư      

                  

 

 

    Nguyễn Thị Thùy Phương                                                  Nguyễn Khánh Chung 
 

 


