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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội thi “Bé vui sáng tạo” cấp học mầm non  

thành phố Lào Cai, năm học 2022 - 2023. 

 

 

 Căn cứ Công văn số 449/PGD&ĐT-CM ngày 13/9/2022 của Phòng 

GD&ĐT thành phố Lào Cai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm 
non năm học 2022-2023;  

Căn cứ Công văn số 2136/SGD&ĐT-GDMN ngày 10/11/2022 của Sở 
GD&ĐT Lào Cai về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi “Phát triển ngôn ngữ Việt 

Anh cho trẻ mầm non” năm học 2022023;  
Phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi “Bé 

vui sáng tạo” cấp học mầm non, thành phố Lào Cai, năm học 2022 - 2023 cụ thể 
như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 
- Giúp trẻ phát triển thể chất, các năng lực, khả năng sáng tạo và mạnh dạn, 

tự tin trong giao tiếp.  
- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích qua đó góp phần nâng cao chất lượng 

chăm sóc, giáo dục trẻ một cách toàn diện; thúc đẩy ứng dụng các phương pháp 

giáo dục tiên tiến vào tổ chức các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục.  
- Góp phần nâng cao chất lượng Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em 

dân tộc thiểu số”; Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 
2021-2025”. 

- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, tuyên truyền; tăng cường sự phối hợp 
chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong công tác nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục trẻ. 
- Hội thi đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng khuyến 

khích, động viên thu hút trẻ và cha mẹ trẻ tham gia vào các hoạt động. 
II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC  

1. Đối tượng tham gia thi 
1.1. Cấp trường, cụm trường: Là trẻ mẫu giáo đang học tại các cơ sở giáo 

dục. 
1.2. Cấp thành phố: Là trẻ mẫu giáo 4, 5 tuổi đạt giải cao tại Hội thi cấp 

trường, cụm trường. 
1.3. Cấp tỉnh: Thành lập đội tuyển gồm 05 trẻ, là trẻ mẫu giáo 4, 5 tuổi đạt 

giải cao tại Hội thi cấp thành phố.  

2. Số lượng  
2.1. Cấp trường, cụm trường: Do Ban tổ chức cấp trường, cụm trường quy 

định.      
2.2. Cấp thành phố  



  

Căn cứ nội dung, số lượng trẻ các trường đăng ký thi phòng GD&ĐT tổ 
chức các phần thi, đội thi đảm bảo theo kế hoạch.  

3. Nội dung, hình thức: Gồm 02 phần thi 
3.1. Phần I. Bé sáng tạo, hội nhập: Dành cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. 
3.1.1. Phần thi đồng đội: (Nội dung thi bắt buộc đối với các trường cụm vành 

đai 1). 

* Thi “Bé sáng tạo sản phẩm STEAM” 

- Nội dung thi: Mỗi đội sẽ thực hiện sáng tạo 01 sản phẩm STEAM theo ý tưởng 
của từng đội với chủ đề: “Bé bảo vệ môi trường”, sản phẩm tạo ra được sử dụng vào 

các hoạt động vui chơi, học tập của trẻ. 
+ Hình thức: Thi thực hiện theo đội, phối hợp để tạo ra sản phẩm.  

+ Số lượng: 05 trẻ/1 đội. 
+ Thang điểm: 20 điểm. 

- Thời gian thi: Tối đa 35 phút, các đội thực hiện đồng loạt phần thi thực hành. 
* Thuyết trình: “Bé sáng tạo sản phẩm STEAM” 

- Nội dung thi: Thuyết trình sản phẩm của đội mình tạo ra theo chủ đề đã 
đăng ký với Ban tổ chức: Thuyết trình tiếng Việt đối với trẻ em vùng khó khăn 

(thuộc các xã Tả Phời, Hợp Thành, Thống Nhất, Cốc San, Cam Đường, Vạn Hoà, 
Đồng Tuyển), thuyết trình tiếng Anh đối với trẻ em vùng thuận lợi (01 Topic về 
mong ước, ý tưởng sáng tạo về sản phẩm của mình tạo ra). 

- Thời gian: Tối đa 5 phút/đội. Thang điểm 10. 
- Hình thức: Mỗi đội cử 01 thành viên lên thuyết trình. 
3.1.2. Phần thi cá nhân  

- Nội dung thi: Vẽ tranh, trình bày trên khổ giấy A3, nội dung với các chủ đề về 

gia đình, trường mầm non, thế giới động vật, thực vật (lựa chọn 01 chủ đề trẻ thích). 
- Hình thức thi: Cá nhân  

- Số lượng: Từ 01 - 03 trẻ/1 trường (Tuỳ thuộc vào đối tượng trẻ để các trường 
lựa chọn số lượng đăng kí thi). 

- Thời gian thi: Tối đa 35 phút.   
- Thang điểm: 10 điểm. 
* Lưu ý:  

- Trẻ tham gia phần thi vẽ tranh không nằm trong số lượng trẻ tham gia phần thi 
đồng đội.  

- Trẻ có thể sử dụng một số nguyên vật liệu khác như: Lá, thân cây, hột hạt,… 
để tạo lên bức tranh phong phú về thể loại. Các nguyên vật liệu đó phải đăng kí và nộp 

trước về ban tổ chức Hội thi 01 ngày để Ban giám khảo kiểm tra.  
3.2. Phần II: “Bé vui khỏe” dành cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi; 5-6 tuổi (Các 

trường lựa chọn nội dung tham gia thi, mỗi trường không quá 02 nội dung) 

3.2.1. Dành cho trẻ mẫu giáo 4 - 5  tuổi 
* Thi: “Cua-rơ nhí” 

- Nội dung thi: Đua xe đạp thăng bằng 02 bánh. 

- Hình thức thi: Cá nhân, tham gia thi cự ly 35m. 
- Số lượng: 02 trẻ/1 trường. 

- Thang điểm: 10 điểm. 
* Thi “Vũ điệu bé yêu”  



  

- Nội dung thi: Thể loại Erobic, khiêu vũ, dân vũ… (lựa chọn 01 nội 
dung/đội). 

- Hình thức: Thi tập thể (mỗi đội thi từ 10-15 trẻ). 
- Thời gian: Tối đa 7 phút/đội.   
3.2.2. Dành cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

* Thi “Đá bóng mini”:  
- Số lượng: Mỗi trường thành lập đội thi gồm 07-10 trẻ/đội.  

- Hình thức thi: Đấu loại trực tiếp, mỗi trận đấu gồm 02 hiệp, mỗi hiệp 15 phút,  
áp dụng Luật bóng đá 05 trẻ trên sân thi đấu. 

* Thi “Cờ vua”  

- Số lượng: Tối đa 03 trẻ/1 trường. 

- Hình thức thi: Cá nhân, mỗi trẻ tham gia đánh 03 ván. 
4. Thời gian 
4.1. Cấp trường, cụm trường: Hoàn thành trước 25/02/2023 
4.2. Cấp thành phố: Dự kiến: Từ ngày 15/3-17/3/2023 tại trường mầm non 

Ánh Hồng - Phường Bình Minh  - TP Lào Cai. 
4.3. Cấp tỉnh Hội thi “Ngôn ngữ Anh - Việt”  

- Số lượng: Thành lập 01 đội tối đa 05 trẻ tham gia dự thi cấp tỉnh, trong đó 
có 01 trẻ tham gia phần thi cá nhân.  

- Thời gian: Dự kiến tháng 4/2023.  

- Địa điểm: Thành phố Lào Cai. 
Căn cứ kết quả thi cấp thành phố, phòng GD&ĐT lựa chọn trẻ đạt giải cao, 

có kiến thức, kỹ năng tốt tham gia thi cấp tỉnh.  
III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRAO GIẢI: Căn cứ vào số lượng các trường 

đăng ký tham gia thi, Ban tổ chức lựa chọn cơ cấu giải gồm các giải đồng đội, giải 
cá nhân, giải chuyên đề.  

 IV. KINH PHÍ: Từ nguồn xã hội hóa giáo dục. 
  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
- Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, Thể lệ, thang biểu điểm, dự 

trù kinh phí tổ chức Hội thi “Bé vui sáng tạo” cấp thành phố. 
- Ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban giám khảo, Tổ thư kí, tổ 

phục vụ. 

- Kiểm tra các điều kiện, tổng hợp danh sách trẻ dự thi cấp thành phố và tổ 
chức Hội thi.   

- Xét, công bố kết quả. Đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức Ngày hội cấp 
thành phố. 

- Tham mưu mời đại biểu: Lãnh đạo sở GD&ĐT; lãnh đạo LĐLĐ thành 
phố; lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban; phóng viên Đài PTTH 

thành phố; Báo Lào Cai. 
- Mời một số trường ở các huyện trong tỉnh cho trẻ tham gia thi và giao lưu 

ngày hội.  
- Cấp giấy chứng nhận cho các trường, học sinh đạt giải Hội thi “Bé vui 

sáng tạo” cấp thành phố. 
- Tổng hợp dự trù kinh phí hoạt động tổ chức hội thi. 



  

- Lựa chọn, bồi dưỡng, tổng hợp danh sách và nộp hồ sơ trẻ tham gia dự thi 
“Ngôn ngữ Anh - Việt” cấp tỉnh về phòng GDMN, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 2. Các trường mầm non 
- Tổ chức thi cấp trường, cấp cụm với từng nội dung của hội thi. Lựa chọn 

nội dung cho trẻ tham gia thi cấp thành phố.  

- Phối hợp với Phòng GD&ĐT chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội thi.  
- Tạo điều kiện về phương tiện, kinh phí cho trẻ tham gia hội thi các cấp.  

- Có kế hoạch bồi dưỡng trẻ tham gia cấp thành phố và gửi danh sách trẻ 
tham gia về phòng GD&ĐT trước ngày 05/3/2023 (Có mẫu đính kèm). 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, phối hợp với phụ huynh tổ chức hội thi 
cho trẻ đảm bảo nội dung kiến thức, phù hợp với đối tượng trẻ và đảm bảo an toàn 

tuyệt đối cho trẻ cả về thể chất và tinh thần.  
 

 Trên đây là Kế hoạch chỉ đạo tổ chức Hội thi “Bé vui sáng tạo” cấp học 
mầm non, thành phố Lào Cai năm học 2022 - 2023, yêu cầu các trường mầm non 

triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
 

  KT. TRƯỞNG PHÒNG 

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
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Nơi nhận:                                                                                    

- Lãnh đạo PGD&ĐT; 
- Phòng GD&ĐT huyện, thị xã;   
- Các trường mầm non; 

- Lưu: VP, CM.  
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