
HỘI THI “GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG” 

 CỤM HOÀI ĐỨC - HÀ ĐÔNG CỦA TRƯỜNG THPT HOÀI ĐỨC C 

 

Thực hiện kế hoạch số 2068/KH -SGD&ĐT ngày 15/07/2022 về việc tổ chức Hội thi 

“Giai điệu tuổi hồng” của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội, năm học 2022 - 

2023. 

Thực hiện KH Số: 23 /KH-HĐHĐ  ngày  28  tháng  07  năm 2022 về việc tổ chức hội 

thi “ giai điệu tuổi hồng “ cụm Hà Đông – Hoài Đức năm học 2022-2023 

Nhằm đẩy mạnh hoạt động văn hóa tại văn nghệ góp phần phát triển phẩm chất, năng 

khiếu và định hướng giáo dục, hoàn thiện nhân cách, đạo đức cho học sinh trong nhà trường,  

ngày 11/09/2022 vừa qua học sinh trường THPT Hoài Đức C đã tích cự tham gia Hội thi 

“Giai điệu tuổi hồng” năm 2022-2023 với Chủ đề “Xây dựng văn hóa học đường”. 

 

Đại diện cho hơn 1345 học sinh của trường THPT Hoài Đức C đã mang đến hội thi 

với 3 tiết mục đặc sắc, được các bạn học sinh nhiệt tình hưởng ứng. Tạo không khí vui tươi 

phấn khởi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường. 



 

 



 

 



  

 

 

Hội thi Giai điệu tuổi hồng năm nay có sự góp mặt của 13 trường THPT trong toàn 

trong cụm Hoài Đức Hà Đông với  nhiều  tiết mục phong phú về thể loại và hình thức: Đơn 

ca, song ca, tam ca, tốp múa, múa, hòa tấu nhạc cụ nhạc cụ dân tộc và hiện đại mang đậm 

nét của bản sắc văn hóa vùng miền… Các tiết mục bám sát Chủ đề của Hội thi, tập trung ở 



các nội dung: Ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, nhà trường, thầy cô, bạn bè; thể hiện 

ước mơ, tình cảm, trách nhiệm của học sinh với gia đình, nhà trường, xã hội… 

Hội thi khẳng định, Hội thi không chỉ mang đến sân chơi bổ ích cho các em học sinh, 

phát huy sức sáng tạo và phát hiện, tìm kiếm những học sinh có năng khiếu nghệ thuật mà 

còn góp phần vào công tác tuyên truyền giáo dục giáo dục truyền thống, tư tưởng, đạo đức, 

lối sống; giáo dục thẩm mỹ cho học sinh. 

Sau 1 ngày tranh tài hấp dẫn, sôi nổi, Hội thi “ giai điệu tuổi hồng “ cụm Hà Đông – 

Hoài Đức năm học 2022-2023 khép lại với buổi Tổng kết – Trao giải và công diễn các tiết 

tục xuất sắc đầy ý nghĩa để lại những dấu ấn khó quên đem đến cho người xem nhiều cung 

bậc cảm xúc. Đoàn trường THPT Hoài Đức C đạt giải 3 toàn đoàn. 

 

Hội thi là hoạt động tích cực nhằm thực hiện tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững đất nước. 

 


