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KẾ HOẠCH 
Tổ chức khoá học năng khiếu nghệ thuật, thể thao  

cho học sinh Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Uông Bí 

 

 

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT- BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng 

sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá; Quyết định số 699/QĐ-

UBND ngày 27/02/2017 của UBND thành phố Uông Bí về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Trung tâm Truyền thông 

và Văn hoá thành phố Uông  Bí; Đáp ứng nhu cầu của các bậc phụ huynh, 

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thành phố phối hợp với phòng Giáo dục và 

Đào tạo Thành phố mở khoá học năng khiếu nghệ thuật, thể thao tại cấp học 

Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Uông Bí hè 2022 và các năm tiếp 

theo như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm đáp ứng nguyện vọng học tập, sinh hoạt, bồi dưỡng kỹ năng, năng 

khiếu cho Thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn Thành phố. 

Tạo không khí vui chơi, học tập, giúp các em làm quen với môi trường sinh 

hoạt cộng đồng, các kỹ năng sống và kỹ năng giao tiếp. Nâng cao vốn hiểu biết, 

kỹ năng thực hành, rèn luyện thể chất thông qua các bộ môn năng khiếu nghệ 

thuật,  thể thao giúp các em sống có tâm hồn, biết nuôi dưỡng ước mơ, trở thành 

con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ; tạo môi trường thuận lợi để các em hình 

thành và phát triển nhân cách, những phẩm chất tốt đẹp của người công dân trong 

tương lai. 

2. Yêu cầu 

Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức, quy mô, hoạt động, giảng dạy 

của các lớp năng khiếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc học tập, vui 

chơi giải trí cho các em thanh thiếu nhi. Tăng cường, mở rộng, đổi mới, nâng cao 

chất lượng các loại hình đào tạo, bồi dưỡng phát triển toàn diện cho các em thanh 

thiếu nhi về Đức - Trí - Thể - Mỹ. 

Tổ chức hoạt động các lớp năng khiếu phải đảm bảo chất lượng, nội dung 

và yêu cầu của chương trình học. Kết thúc khoá học phải đảm bảo 100% học sinh 

đạt yêu cầu trở lên. 

 II. NỘI DUNG 

1. Dành cho cấp Tiểu học: 

- Bộ môn giáo dục kỹ năng sống. 



- Bộ môn Tiếng Anh. 

- Bộ môn năng khiếu: Võ Vovinam; Nhảy hiện đại; Thanh nhạc biểu diễn; 

Mỹ thuật; Trải nghiệm trò chơi hoạt náo 

2. Dành cho cấp THCS: gồm 15 bộ môn năng khiếu 

- Nhảy hiện đại 

- Cờ vua chiến binh thông thái 

- Võ Karatedo tự vệ 

- Võ Vovinam 

- Bơi:  

- Bóng đá 

- Cầu lông 

- Bóng bàn 

- Piano 

- Đào tạo kỹ năng Thanh nhạc thực hành biểu diễn 

- Guitar  

- Họa sĩ đa tài 

- Tỏa sáng MC Nhí 

- Ẩm thực muôn phương 

- Ảo thuật gia tài năng 

 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Theo nhu cầu đăng ký của phụ huynh học sinh tại các trường 

2. Địa điểm tổ chức: 

- Đối với học sinh Tiểu học: Tổ chức học tập tại các trường  học (có liên kết) 

trên địa bàn thành phố Uông Bí. 

- Đối với học sinh THCS: Tổ chức học tập tại Trung tâm Truyền thông và 

Văn hóa thành phố (Rạp hát thành phố Uông Bí) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Phòng Văn  hoá và Thông tin thành  phố 

Hướng dẫn, giám sát  hoạt động các lớp năng khiếu văn hóa - Thể thao của 

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa trong thời gian tổ chức tại các Trường học 

trên địa bàn. 

2. Trung tâm Truyền  thông và Văn hoá 

Xây dựng Kế hoạch tổ chức giảng dạy các khóa học năng khiếu nghệ 

thuật,  thể thao tại các trường Tiểu học và THCS  trên địa bàn thành phố. Thống 

nhất với các trường mức kinh phí tổ chức các lớp năng khiếu theo nhu cầu. 

Ban hành Quyết định thành lập, phân công giáo viên phụ trách giảng dạy 

các lớp năng khiếu. Chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng giảng dạy các 

môn năng khiếu, văn hóa thể thao theo quy định hiện hành. 

Thành lập bộ phận chuyên môn quản lý các lớp năng khiếu nghệ thuật, thể 

thao, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch.  



Xây dựng các tin, bài, file phát thanh, video clip tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố do Trung tâm quản lý; Truyền 

thông trên hệ thống cổng, trang thông tin điện tử, hệ thống Truyền thanh, phát 

thanh từ Thành phố đến hệ thống truyền thanh các xã, phường để các bậc phụ 

huynh, các em thanh thiếu niên và nhi đồng có nhu cầu, nguyện vọng đăng ký và 

tham gia. 

3. Đề nghị Phòng giáo dục và đào tạo thành phố 

Chỉ đạo, triển khai các nội dung theo Kế hoạch đến các Trường Tiểu học 

và THCS  trên địa bàn Thành phố. Tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, sắp 

xếp thời khoá biểu và các vấn đề liên quan khác giúp các Trường tổ chức giảng 

dạy khoá học năng khiếu nghệ thuật, thể thao hè 2022 đạt chất lượng, hiệu quả.  

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa đề nghị các đơn vị phối hợp hướng 

dẫn, tổ chức  đảm bảo yêu cầu và thời gian. Quá trình thực hiện nếu có vướng 

mắc đề nghị các đơn vị trực tiếp trao đổi và thống nhất để thực hiện đạt kết quả 

cao nhất../. 
 
 

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 
- UBND Thành phố (b/c); 

- Phòng GD&ĐT (ph/th); 

- Phòng VHTT Thành phố (b/c); 

- GĐ, các PGĐ TT TTVH (c/đ); 

- CB, VC, NV phụ trách lớp năng khiếu; 

- Lưu TTVH. 

 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Kim Thủy 
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