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Đồng Hới, ngày  04 tháng 4 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi sáng tác video clip Truyền thông hình ảnh đẹp  

về mái trường, thầy cô, bạn bè trường Đại học Quảng Bình 

  

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 – 

2022; Liên chi hội khoa Sư phạm & GDTC-QP xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi 

sáng tác video clip Truyền thông hình ảnh đẹp về mái trường, thầy cô, bạn bè trường 

Đại học Quảng Bình: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Tạo môi trường để các tập thể, cá nhân thể hiện và phát huy khả năng sáng 

tạo, gắn kết cộng đồng; 

- Tuyên truyền những hình ảnh đẹp về mái trường, thầy cô, bạn bè; 

- Cuộc thi được triển khai rộng rãi, thu hút hội viên trong LCH tham gia. 

- Bài thi phải đúng nội dung, hình thức mà cuộc thi quy định, không bàn về tôn 

giáo, chính trị, không sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục. 

- Bài dự thi phải dựa trên những hình ảnh chân thực, có thể sao chép hình ảnh 

nhưng ghi rõ nguồn và tác giả của hình ảnh. 

II. Thể lệ dự thi 

1. Đối tượng: 

Hội viên thuộc Liên chi hội khoa Sư phạm & GDTC – QP. 

2. Nội dung, chủ đề: 

Những clip mang thông điệp ý nghĩa về 2 chủ đề: 

- Chủ đề mái trường, lớp học 

- Chủ đề thầy cô, bạn bè 

3. Hình thức: 

- Mỗi Chi hội tham gia 02 tác phẩm dự thi. 

- Bài dự thi gồm: 02 video clip ngắn (tối đa 05 phút) với 2 chủ đề khác nhau. 

- Thể loại: nhảy, hát, phóng sự ngắn, tiểu phẩm… về nội dung mái trường, thầy 

cô, bạn bè. 

- Thí sinh gửi bài dự thi theo địa chỉ: phuonghaodhqb@gmail.com theo nội 

dung: Tên Lớp + link video + Nội dung dự thi. 

 - Ban Giám khảo căn cứ bài dự thi của thí sinh để chấm điểm. 
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- Ban tổ chức có quyền sử dụng bài dự thi của thí sinh trên các phương tiện 

truyền thông. 

4. Thời gian 

- Thời gian nhận bài thi: từ ngày 06/4/2022 (thứ 4) đến hết ngày 15/4/2022 (thứ 

6) 

- Công bố kết quả, trao giải dự kiến vào ngày 20/4/2022. 

5. Cơ cấu giải thưởng: 

- 01 giải Nhất: 300.000đ và Giấy chứng nhận của Hội sinh viên trường 

- 01 giải Nhì: 200.000đ và Giấy chứng nhận của Hội sinh viên trường 

- 02 giải Ba: 100.000đ và Giấy chứng nhận của Hội sinh viên trường 

- 03 giải Khuyến khích: 50.000đ và Giấy chứng nhận của Hội sinh viên trường 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Ban chấp hành Liên chi hội: 

- BCH lập kế hoạch, tổ chức thi, mời Ban Giám khảo chấm thi. 

- Tuyên truyền về Cuộc thi trên các kênh thông tin. 

- Tổng kết, trao thưởng. 

2. Các Chi hội: 

- Tuyên truyền, triển khai rộng rãi cho các hội viên trong LCH biết và tham gia 

cuộc thi theo kế hoạch. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác video clip truyền thông hình ảnh 

đẹp về mái trường, thầy cô, bạn bè trường Đại học Quảng Bình. 

Ban chấp hành Liên chi hội yêu cầu các hội viên chi hội triển khai thực hiện có 

hiệu quả. 

    T.M CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM              T.M BCH LIÊN CHI HỘI 

Bí thư         LCH Trưởng 

       (đã ký)                       (đã ký) 

 

        Dương Thị Ánh Tuyết         Hoàng Phương Hảo 

 

 

Nơi nhận: 

- Chi bộ khoa Sư phạm (báo cáo);  

- Chi bộ khoa GDTC – QP (báo cáo); 

- Các chi hội (thực hiện); 

- Lưu: BCH LCH. 


