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ĐOÀN – HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

ĐOÀN - HỘI KHOA DƯỢC 
Số:  KH/ĐHSVK 

TỈNH ĐOÀN ĐỒNG NAI 

 

     Biên Hòa, ngày  20  tháng 08 năm 2014 

  
KẾ HOẠCH 

HỘI THI LỒNG ĐÈN – ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM 

 

1. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

1.1. Mục đích: 

         Nhằm tạo sân chơi cho các em vui đón Tết Trung Thu 2014, đồng thời để thể 

hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với các em thiếu nhi. Đoàn khoa Dược – Đại học 

Lạc Hồng kết hợp với Đoàn Phường Bửu Long, nhằm tạo một cầu nối liên kết với các 

tổ chức, cá nhân những tấm lòng vàng mang đến nhiều niềm  vui tiếng cười, cùng 

nhau chung sức vì một cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn, yêu thương nhiều hơn và biết 

cảm thông chia sẻ với nhau nhiều hơn. 

         Tạo môi trường phát huy tính tình nguyện vì cộng động cho Đoàn viên, Hội viên 

Khoa Dược. 

1.2. Yêu cầu: 

          Tổ chức chương trình “HỘI THI LỒNG ĐÈN – ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM” 

với nhiều hoạt động vui chơi cho các bạn sinh viên, nhiều phần quà tặng gửi đến 

những trẻ em tại Phường Bửu Long. 

          Phát huy cao tính nhiệt tình, sáng tạo, đoàn kết trong công tác tổ chức hoạt động 

của các Đoàn viên, Hội viên trong Khoa. 

2. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN THAM DỰ: 

2.1/  Ch         h “HỘI THI LỒNG ĐÈN – ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM”: 

 Thời gian: Từ 15h00 đến 18h30 ngày 07 tháng 09 năm 2014 (chủ nhật) 

 Địa điểm: Sân Trường tiểu học Tân Thành (Cạnh UBND phường Bửu Long), 

đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai. 

 Nội dung tổ chức: 

Ý nghĩa: Mỗi Chi Đoàn – Chi Hội tham gia ngày hội tự tay làm nên chiếc lồng 

đèn. Chương trình còn là ngày hội cho các bạn sinh viên Khoa Dược có cơ hội gặp gỡ, 

giao lưu, học hỏi sau những giờ học tập căng thẳng. 
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   h  h    h   h  n:  

Mỗi chi Đoàn chọn ra 6 bạn (3 nam, 3 nữ) thi làm lồng đèn. 

Mỗi chi Đoàn hoàn thành 02 chiếc lồng đèn tự do. 

Nguyên vật liệu làm lồng đèn từ tre, gỗ, giấy kiếng, lon…có chiều dài tối đa 

80cm được chuẩn bị sẵn ở nhà (không được làm lồng đèn trước rồi mang đi, nếu làm 

trước kết quả sẽ không được công nhận). 

Bài thi đạt giải phải đẹp, bài thuyết trình có ý nghĩa và không quá 3 phút. 

Những chiếc lồng đèn này sau khi được thực hiện, Ban tổ chức (BTC) chấm 

điểm, trao giải và sau đó toàn bộ số lồng đèn sẽ được đem tặng trẻ em tại Phường. 

Cách chấm đ ểm: 

Sẽ có 3 cột điểm tương ứng: Hình thức, nội dung và thuyết trình. Mỗi cột điểm sẽ 

có mức điểm tối đa là 10 điểm. Ban giám khảo sẽ chấm điểm từng đội sau đó cộng 3 

cột điểm lại, đội nào đạt số điểm cao nhất sẽ đạt giải nhất và tương ứng cho đội nhì, ba 

và khuyến khích. 

Chi tiế   hương  rình: 

** 14h30 – 15h00: Các đội thi làm lồng đèn tập trung tại Trường Tiểu học Tân Thành. 

** 15h00 – 17h00: Thi làm lồng đèn. 

** 17h00 _ 17h45: Thuyết trình 

** 17h45 – 18h30: Chấm điểm và trao giải 

- BTC trao các giải Nhất, Nhì, Ba và 03 giải khuyến khích. 

- Giải thưởng:  Quà lưu niệm và Giấy khen. 

 Thành phần tham dự: Tất cả Đoàn viên, Hội viên Khoa Dược. 

 Các đồng chí Ban chấp hành Đoàn - Hội Khoa Dược. 

 Các đồng chí Ban chấp hành Chi Đoàn, Chi Hội Khoa Dược. 

3. TI N ĐỘ THỰC HI N: 

20/08/2014 – 

25/08/2014 

- Hoàn thành dự thảo kế hoạch 

26/08/2014 – 

30/08/2014 

- Triển khai đến các Chi Đoàn – Chi Hội 

01/09/2014 – 

05/09/2019 
- Nhận đăng ký tiết m c văn nghệ 

- Đăng ký danh sách các dội tham dự làm lồng đèn 

07/09/2014  Tổ chức Chương trình “HỘI THI LỒNG ĐÈN – ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM” 
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    INH  HÍ THỰC HI N: 

Đoàn trường hỗ trợ kế hoạch này của khoa Dược 3.000.000 đ (Ba triệu đồng). 

Số tiền này được trích trong kinh phí hoạt động Đoàn – Hội SV các khoa trong học kỳ 

1 năm học 2014 – 2015. 

Kinh ph  đoàn khoa Dược 

5   I N  H   THỰC HI N: 

5.1  Th  h      a  ch  đ  : 

Ds. Trần Tấn Lẹ Phó khoa Dược Trưởng Ban 

Đ/c Lê Sơn Quang B  thư Đoàn trường  Phó ban 

Đ/c Trần Tiến CT Hội SV trường Thành viên 

Đ/c Trần Nam Tuấn Phong B  thư Đoàn khoa Thành viên 

    Th  h      a   ổ chức: 

Đ/c Trần Nam Tuấn Phong     B  thư Đoàn khoa  Trưởng ban 

Đ/c Đỗ Tấn Tài Chủ tịch HSV Phó ban 

Các Đ/c trong BCH Đoàn – Hội SV khoa Thành viên 

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình Trung thu năm 2014 của Ban chấp 

hành Đoàn – Hội Khoa Dược. Kính mong Ban giám hiệu, Khoa Dược và Đoàn – Hội 

sinh viên trường xem xét phê duyệt. 

Kính mong nhận được sự hỗ trợ, đóng góp của quý thầy cô, các phòng, ban, 

trung tâm để chương trình có thể diễn ra thành công, tốt đẹp. 
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