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       UBND HUYỆN LỆ THỦY     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Số:       /GD&ĐT-TH                        Lệ Thủy, ngày       tháng 12 năm 2019 
            V/v đánh giá Liên hoan 

    “Hát dân ca - Hò khoan Lệ Thủy”  

     cấp Tiểu học năm học 2019-2020 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, TH&THCS trực thuộc 

 

 Thực hiện Công văn số 789/GD&ĐT-TH  ngày 17/9/2019 về việc Hướng 

dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp Tiểu học năm học 2019-2020; Công văn số 

812/GDĐT-TH ngày 20/9/2019 về việc Tổ chức Liên hoan “Hát dân ca - Hò khoan 

Lệ Thủy” cấp Tiểu học năm học 2019-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá 

công tác tổ chức Liên hoan “Hát dân ca - Hò khoan Lệ Thủy” như sau:  

1. Đánh giá các hoạt động tổ chức Liên hoan 

a) Ưu điểm: 

- Liên hoan “Hát dân ca - Hò khoan Lệ Thủy” đã tạo được không khí vui 

tươi, phấn khởi chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; thu hút được đông đảo 

cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia; đông đảo lực lượng phụ huynh, 

nhân dân trên địa bàn đến tham dự và cổ vũ nhiệt tình. Tất cả các trường tiểu học 

đều có tiết mục tham gia biểu diễn (29/29 đơn vị) với 650 “diễn viên” là các thầy 

giáo, cô giáo và các em học sinh tham gia. Các tiết mục đều lấy Hò khoan Lệ Thủy 

làm làn điệu chính, kết hợp các làn điệu dân ca Bình Trị Thiên, dân ca ba miền, 

thông qua Liên hoan đã tạo ra nhiều cơ hội cho cán bộ, giáo viên và học sinh giao 

lưu, học hỏi lẫn nhau nhằm góp phần đưa Hò khoan vào trường học ngày một vững 

mạnh hơn. 

- Về công tác chuẩn bị: Các trường đã xây dựng kế hoạch triển khai tập 

luyện sớm; Đa số các tiết mục đều được CBQL, giáo viên, nhân viên trong tập thể 

sư phạm viết lời, trực tiếp đạo diễn các tiết mục múa. Các đơn vị tham gia chạy 

chương trình và biểu diễn đúng thời gian; Công tác đưa đón học sinh an toàn, chu 

đáo.  

- Về chất lượng các tiết mục biểu diễn: 

+ Viết lời ca: Các đơn vị đã có sự đầu tư trong việc viết lời ca giàu ý nghĩa, 

nhiều lời ca được viết mới, cập nhật kịp thời các hoạt động đã và đang diễn ra trong 

đơn vị, trong ngành: TH Tân Thủy, TH số 1 Kiến Giang, TH Hoa Thủy, TH Mai 

Thủy, TH Mỹ Thủy, số 1 An Thủy, TH số 2 An Thủy, TH số 1 Hồng Thủy, TH số 

2 Sen Thủy, TH số 1 Sen Thủy, TH Hưng Thủy, TH Kim Thủy, TH số 2 Liên 

Thủy… 

+ Giọng ca: Qua Liên hoan có nhiều giọng ca của CBQL, giáo viên, nhân 

viên có chất giọng tốt, có khả năng truyền cảm như giọng ca: cô giáo Võ Thị Bình 

Thiên (TH số 1 Hồng Thủy), thầy giáo Phạm Xuân Dân (TH số 2 Sen Thủy), cô 

giáo Lê Thị Thu Hiền  (TH Ngư Thủy Bắc), cô giáo Trần Thị Kiến Trúc (TH 
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Dương Thủy),… Đặc biệt biểu dương nhiều đồng chí CBQL tham gia tập luyện và 

cùng biểu diễn như đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến (TH số 2 Kiến Giang), Nguyễn 

Thị Ngọc Liên (TH Đại Phong), Đoàn Thị Châu Loan (TH Xuân Thủy), Nguyễn 

Xuân Dũng (TH số 1 An Thủy), Nguyễn Thị Hồng Minh (TTGDTKT)… Nhiều em 

học sinh có giọng ca khá tốt, tự tin trên sân khấu, có năng khiếu biểu diễn.  

+ Công tác biên đạo, dàn dựng: Các đơn vị chuẩn bị công phu, kết hợp nhuần 

nhuyễn giữa lời ca và điệu múa, trang phục đẹp, hát đúng giai điệu: TH số 1 Hồng 

Thủy, TH số 1 Kiến Giang, TH số 2 Kiến Giang, TH Tân Thủy, TH Thái Thủy, TH 

Mai Thủy, TH số 2 Liên Thủy, TH Văn Thủy, TH số 1 An Thủy, TH Mỹ Thủy, TH 

Phú Thủy, TH Đại Phong, TH Lệ Ninh, TH Thanh Thủy, TH Sơn Thủy… Các đơn 

vị vùng khó nhưng đã tích cực tập luyện mang đến Liên hoan những câu hò, điệu 

múa giàu ý nghĩa và phù hợp với đặc trưng theo vùng, miền: TH Kim Thủy, Trung 

tâm Giáo dục trẻ khuyết tật, TH số 1 Sen Thủy, TH số 2 Sen Thủy, TH Ngư Thủy 

Bắc, TH số 2 Hồng Thủy...  

- Về phía Ban Tổ chức:  

+ Chuẩn bị mọi điều kiện để Liên hoan diễn ra thành công tốt đẹp (sân khấu, 

âm thanh, ánh sáng, nhạc công, công tác tổ chức Liên hoan…). Ban Tổ chức đã có 

những điều chỉnh kịp thời không xếp giải, không đưa vào tiêu chí thi đua, sử dụng 

một đội nhạc công đã giảm được kinh phí, ít tốn kém, tránh được áp lực trong tập 

luyện và biểu diễn cho các đơn vị.  

+ Ban tổ chức Liên hoan “Hát dân ca - Hò khoan Lệ Thủy” cấp Tiểu học 

năm học 2019 - 2020 ghi nhận và biểu dương toàn thể các đơn vị đã có sự chuẩn bị 

chu đáo, tham gia thành công Liên hoan, đồng thời đã góp phần phát huy hiệu quả 

công tác đưa Hò khoan Lệ Thủy vào trường học cũng như duy trì Di sản phi vật thể 

cấp quốc gia đã được công nhận.   

b) Một số hạn chế cần khắc phục:  

- Một số đơn vị lựa chọn điệu hò chưa phù hợp với chất giọng học sinh ảnh 

hưởng đến chất lượng biểu diễn. 

- Cơ bản các tiết mục đều chọn thể loại hát múa phụ họa chưa sử dựng nhiều 

hình thức ca cảnh, hát đối giao duyên; khả năng sử dụng nhạc cụ dân tộc trong biểu 

diễn còn ít. 

- Một số đơn vị đang chú trọng công tác biểu diễn của đơn vị mình, chưa tập 

trung cổ vũ, động viên và nêu cao tinh thần giao lưu, học hỏi, chia sẽ với đơn vị 

khác. 

 2. Định hướng hoạt động Câu lạc bộ “Hát dân ca - Hò khoan Lệ Thủy” 

trong thời gian tới 

- Các trường học tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng nhận thức 

của cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh biết được vị trí, vai trò của việc tổ 

chức các hoạt động Câu lạc bộ “Hát dân ca - Hò khoan Lệ Thủy” nhằm duy trì và 

phát huy giá trị văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; giáo dục đạo đức, phát triển năng 

khiếu góp phần xây dựng phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học 
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sinh tích cực phù hợp định hướng đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. 

- Các đơn vị tiếp tục chỉ đạo rà soát kế hoạch, lịch trình, nội dung hoạt động 

và đánh giá hoạt động của Câu lạc bộ trong thời gian qua. Việc xây dựng lịch trình, 

nội dung hoạt động câu lạc bộ một phần phải trùng khớp với Chương trình hoạt 

động trải nghiệm và chương trình môn học Âm nhạc ở các khối lớp. 

- Cuối học kì, cuối năm học, nhà trường nên có hoạt động đánh giá, tổ chức 

tốt việc tuyên dương, khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể tham gia tích cực, 

hiệu quả có những đóng góp trong việc duy trì và phát triển câu lạc bộ. 

- Phối hợp chặt chẽ với Câu lạc bộ Hát Hò khoan của xã, thị trấn và các nghệ 

nhân để tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong việc truyền dạy hát và biểu diễn 

các làn điệu Hò khoan.  

Trên đây là đánh giá các hoạt động tổ chức Liên hoan “Hát dân ca - Hò 

khoan Lệ Thủy” cấp Tiểu học năm học 2019-2020 và một số định hướng trong thời 

gian tới. Đề nghị các đơn vị triển khai có hiệu quả./. 

  

 Nơi nhận:                                                                    KT. TRƯỞNG PHÒNG 

 - Như kính gửi;                                                                   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 - LĐ, CV P.GD&ĐT;      

 - Đăng Website PGD&ĐT;  

 - Lưu VT, TH. 

 

 

                                                                                     Lê Ngọc Thành 
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