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

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

     Số: 812 /GD&ĐT-TH                                  Lệ Thủy, ngày 20 tháng 9 năm 2019 
  V/v tổ chức “Liên hoan Hát dân ca 

- Hò khoan Lệ Thủy” cấp học Tiểu học  

           năm học 2019-2020 

 

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

  

 Thực hiện Công văn số 130/GD&ĐT ngày 07/3/2013 của Phòng GD&ĐT Lệ 

Thủy về việc tiếp tục đẩy mạnh việc đưa Hò khoan Lệ Thủy vào các trường học; Công 

văn số 1789/GD&ĐT-TH  ngày 17/9/2019 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 

năm học 2019-2020 cấp Tiểu học, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức 

“Liên hoan Hát dân ca-Hò khoan Lệ Thủy” cấp Tiểu học như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Đây là hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt 

Nam 20/11 (20/11/1982-20/11/2019); 

 - Tạo không khí vui tươi, sôi nổi phong trào văn hóa văn nghệ trong các trường 

học, là một hoạt động lớn nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Xây dựng trường 

học thân thiện, học sinh tích cực”, qua đó thực hiện nội dung giáo dục địa phương, 

góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Âm nhạc; 

- Nhằm duy trì và bảo tồn và phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, 

thông qua hát và biểu diễn các làn điệu dân ca đặc biệt là các làn điệu dân ca Hò 

khoan Lệ Thủy (di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia); 

- Lựa chọn và biểu dương, khen thưởng các tiết mục xuất sắc, những học sinh 

có năng khiếu.  

2. Yêu cầu 

- Tất cả các trường có học sinh tiểu học trên địa bàn đều tham gia (các đơn vị 

TH&THCS đã tham gia Liên hoan-Hát hò khoan cấp THCS được miễn). 

- Các tiết mục biểu diễn đúng chủ đề, thể loại, mang giá trị nghệ thuật cao; tránh 

các trường hợp tham gia đối phó, đơn điệu thiếu sự đầu tư tập luyện. 

 - Chỉ sử dụng các làn điệu dân ca (các dân tộc Việt Nam), khuyến khích các làn 

điệu dân ca thuộc đặc trưng quê hương Lệ Thủy, các tiết mục tự biên, soạn lời mới… 

II. THỂ LỆ 

1.1. Đối tượng, số lượng tham gia, thời lượng biểu diễn 

- Đối tượng tham gia: Học sinh tiểu học, giáo viên, nhân viên (trong đó số 

lượng giáo viên, nhân viên ít hơn học sinh). 

- Số lượng tiết mục: Mỗi đơn vị lựa chọn 01 tiết mục tham gia dự liên hoan. 

 - Thời lượng biểu diễn: Mỗi tiết mục biểu diễn không vượt quá 7 phút. 



 2 

          - Số lượng diễn viên biểu diễn trên sân khấu không quá 20 người. 

 Riêng đơn vị Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật tùy theo tình hình thực tế của 

mình để xây dựng tiết mục tham dự liên hoan phù hợp. 

 1.2. Thể loại 

 - Làn điệu Hò khoan Lệ Thủy;  

 - Dân ca các miền (các làn điệu dân ca 3 miền Bắc - Trung - Nam); khuyến 

khích các đơn vị lựa chọn các làn điệu dân ca Hò khoan Lệ Thủy, dân ca Bình Trị 

Thiên (nếu là liên khúc dân ca thì phải có 01 khúc hát Hò khoan Lệ Thủy). 

 2. Nội dung và hình thức thể hiện 

 2.1. Nội dung 

 Nội dung các tiết mục biểu diễn ca ngợi Đảng CSVN, Bác Hồ, truyền thống quê 

hương, đất nước, cuộc sống lao động sản xuất của nhân dân; hát về thầy cô, mái 

trường, tình bạn bè gắn với truyền thống của trường, các cuộc vận động, phong trào thi 

đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đổi mới chương trình giáo 

dục phổ thông, phong trào xã hội hóa giáo dục, xây dựng đời sống văn hóa trên địa 

bàn.  

2.2. Hình thức thể hiện 

 - Các bài dự thi phải thể hiện bằng tiếng Việt phổ thông. Các bài hát bằng tiếng 

dân tộc thiểu số phải có ít nhất một lần hát bằng tiếng Việt.  

 - Trang trí sân khấu thêm (nếu có) trong phần biểu diễn dự thi của mỗi đoàn 

không được che khuất tiêu đề và lôgô chính trên sân khấu. 

 - Thứ tự biểu diễn sẽ được Ban Tổ chức sắp xếp và thông báo bằng văn bản. 

 *Lưu ý:  

+  Các đơn vị tự chủ động phần nhạc đệm, không được ghi sẵn phần lời hát (kể 

cả hát bè, hát phụ họa). Người ngoài sân khấu không được hát thay thí sinh đang biểu 

diễn chính thức.  

+ Ban Tổ chức sẽ có kế hoạch chạy chương trình cho các tiết mục của các đơn 

vị tham gia dự thi, các đơn vị tự chủ động phần nhạc đệm. 

 3. Phương thức đánh giá 

 Các tiết mục trình bày được chấm theo thang điểm 20. Cụ thể: 

  + Đúng thể loại; chủ đề, nội dung lời ca:  4,0 điểm 

  + Chất lượng biểu diễn:              10 điểm 

 + Hóa trang, phục trang, đạo cụ:            6,0 điểm.  

*Lưu ý:    

 + Biểu diễn quá thời gian quy định từ phút thứ 9 trở đi: mỗi phút trừ 0,5 điểm. 

 + Dự thi không đúng đối tượng, không đúng thể loại, không đúng nội dung chủ 

đề: không chấm điểm. 
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 4. Cơ cấu giải thưởng  

     - Cấp giấy chứng nhận và khen thưởng các đơn vị đạt thành tích: 

 + 02 giải Nhất: Giấy chứng nhận và phần thưởng 1.000.000 đồng/giải; 

 + 05 giải Nhì: Giấy chứng nhận và phần thưởng 700.000 đồng/giải; 

 + 9 giải Ba : Giấy chứng nhận và phần thưởng 500.000 đồng/giải. 

 + Các đơn vị còn lại, công nhận Giải khuyến khích: Chỉ cấp giấy chứng nhận. 

 - Kết quả của các đơn vị được tính vào tổng sắp thi đua năm học 2019-2020. 

 5. Ban giám khảo 

 Ban Giám khảo do Ban Tổ chức “Liên hoan Hát dân ca-Hò khoan Lệ Thủy” lựa 

chọn và giới thiệu là những người có năng lực chuyên môn, có hiểu biết về làn điệu 

dân ca và được Trưởng phòng GD&ĐT ra Quyết định thành lập. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 - Thành lập Ban Tổ chức “Liên hoan Hát dân ca-Hò khoan Lệ Thủy” cấp Tiểu 

học năm học 2019-2020, hướng dẫn tổ chức thực hiện. 

 - Chuẩn bị các điều kiện về sân khấu, âm thanh phục vụ chương trình biểu diễn. 

 - Thông báo thời gian thử chương trình và ngày tổ chức liên hoan sẽ thông báo 

chính thức ở lịch tháng 11/2019 (Dự kiến chạy thử chương trình ngày 13/11/2019, 

biểu diễn ngày 16/11/2019). 

 2. Các đơn vị, trường học 

 - Lựa chọn, thành lập đội tuyển, xây dựng chương trình, kế hoạch tập luyện. 

 - Lựa chọn chủ đề, thể loại, nội dung đúng theo hướng dẫn, chuẩn bị trang phục 

đạo cụ, điệu múa phải phù hợp mang đặc trưng của dân tộc của làn điệu dân ca đó. 

Các tiết mục phải thể hiện sự hồn nhiên tươi trẻ, thân thiện, phù hợp với lứa tuổi ; thể 

hiện được nét mới trong nội dung và hình thức biểu diễn và nội dung lời ca gắn với 

tình hình thực tế đơn vị. 

 - Các trường đăng kí tiết mục dự thi (theo mẫu) và kèm theo lời bài hát (7 bản) 

tại đồng chí Phan Anh Xuân vào ngày 05/11/2019 (bản giấy) và tham gia theo kế 

hoạch. 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức “Liên hoan Hát dân ca-Hò khoan Lệ Thủy” cấp 

Tiểu học năm học 2019-2020, yêu cầu hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện và 

tham gia dự thi đạt kết quả cao./. 
  

 Nơi nhận:                                                                   KT. TRƯỞNG PHÒNG 

- Như kính gửi;                                                             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- LĐ, CV GD&ĐT; 

- Đăng Website PGD&ĐT;        

- Lưu: VT, TH. 

        

                                                                                                                                

                                                                                 

                                                                                                   Lê Ngọc Thành 
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỆ THỦY     Mẫu 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ................................... 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÍ TIẾT MỤC DỰ “LIÊN HOAN HÁT DÂN CA-HÒ 

KHOAN LỆ THỦY” CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2019-2020 

 

Tên tiết 

mục 
Thể loại 

Dân ca 

(vùng, miền, 

dân tộc) 

Tác giả đặt 

lời mới 

Số lượng 

biểu diễn 

(diễn viên) 

Ghi chú 

      

 

                                                                   ..........., ngày    tháng    năm 2019 

  HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                                                                                              ........................... 
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