
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Chương trình đồng hành với Cuộc thi  

Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2017 

------------------ 

 Kính gửi: Các Liên chi đoàn trong toàn Trường 

Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/ĐTN ngày 7/9/2017 của Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh Đại học Thái Nguyên về chương trình đồng hành với cuộc thi Hoa 

khôi Sinh viên Việt Nam; Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm phối hợp cùng Cổng tri thức 

Thánh Gióng, Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam tổ chức 

Chương trình đồng hành với Cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam” với chủ 

đề “Trường tôi là số 01”, cụ thể như sau:  

  I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các bạn sinh viên Nhà trường; hướng 

sinh viên đến các hoạt động tập thể. 

- Giới thiệu về Nhà trường, các địa danh nổi tiếng ở địa phương, những nét 

đẹp văn hóa, ẩm thực tỉnh Thái Nguyên.  

- Thông qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của sinh viên trong việc xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi “Hoa khôi sinh viên Việt 

Nam 2017”. 

 II. ĐỐI TƯỢNG 

Thanh niên, sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Sư phạm Thái 

Nguyên. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG ĐỒNG HÀNH 

1. Trường tôi là số 1 

- Về hình thức: Quay 01 video clip giới thiệu về nhà trường trong thời gian 

dưới 05 phút gửi cho Ban Tổ chức. Ban Tổ chức sẽ kiểm duyệt nội dung và chất 

lượng, những video clip đạt yêu cầu sẽ được đưa lên website của Chương trình 

đồng hành để tham gia bình chọn. 

- Về kết quả: Kết quả được tính bằng số lượt chia sẻ nhiều nhất trên mạng 

xã hội (lượt share) và được trao sau Đêm Chung kết và Trao giải Cuộc thi Hoa 

khôi Sinh viên Việt Nam 2017. 
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- Phân công: giao cho Liên chi đoàn khoa Toán xây dựng kịch bản và 

thực hiện video “Trường tôi là số 1”, thời gian hoàn thành và nộp cho BTC 

trước 15/10/2017.  

2. Giới thiệu về ẩm thực, danh lam thắng cảnh và nghệ nhân làm 

nghề thủ công cổ truyền  

- Về hình thức: 03 video clip, mỗi video clip giới hạn dưới 03 phút về một 

trong các chủ đề: Giới thiệu về các món ăn đặc sản, nét ẩm thực của địa phương; 

giới thiệu các danh lam, thắng cảnh nổi tiếng của địa phương; giới thiệu về các 

nghệ nhân, nhân vật nổi tiếng ở địa phương. Ban Tổ chức kiểm duyệt nội dung 

và chất lượng. Những video clip đạt yêu cầu sẽ được đưa lên website của 

Chương trình đồng hành để tham gia bình chọn. 

- Về kết quả: Kết quả được tính bằng số lượt chia sẻ nhiều nhất trên mạng 

xã hội (lượt share) và được trao sau Đêm Chung kết và Trao giải Cuộc thi Hoa 

khôi Sinh viên Việt Nam 2017. 

- Phân công:  

+ Giao cho LCĐ khoa Lịch sử thiết kế kịch bản và dựng video clip với nội 

dung giới thiệu về nhân vật Dương Tự Minh. 

+ Giao cho LCĐ khoa Địa lý thiết kế kịch bản và dựng video clip với nội 

dung giới thiệu về thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên. 

+ Giao cho LCĐ khoa Ngữ văn thiết kế kịch bản và dựng video clip với 

nội dung giới thiệu về các món ăn đặc sản, nét ẩm thực của tỉnh Thái Nguyên. 

- Thời gian hoàn thành video và nộp cho BTC trước 15/10/2017.  

3. Nhảy flashmob 

- Về hình thức: Lựa chọn 200 sinh viên tham gia nhảy flashmob với chủ đề 

“Tôi yêu Tổ quốc tôi”, trang phục do nhà trường tự chọn. Bài nhảy flashmob 

được quay trong 01 video clip, giới hạn dưới 05 phút.. 

- Phân công:  

+ Đoàn trường giao cho Liên chi đoàn khoa Giáo dục tiểu học cử 200 

sinh viên tham gia tập luyện và nhảy flashmob với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc 

tôi”, trang phục áo cờ đỏ sao vàng.  

+ Liên chi đoàn các khoa Toán, Ngữ văn, Giáo dục mầm non: mỗi Liên chi 

đoàn cử 50 sinh viên tham gia cổ vũ/ 1 đơn vị; LCĐ các Khoa, Bộ môn còn lại 

cử 30 sinh viên tham gia/ 1 đơn vị; trang phục: áo cờ đỏ sao vàng. Thời gian tập 

trung: 7h00 ngày chủ nhật 17/9/2017 tại Hội trường C2. 
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- Thời gian nhảy flashmob và ghi hình: 7h30’ ngày chủ nhật 17/9/2017 

tại sân vận động Trường. 

4. Tìm kiếm gương mặt nam đồng hành trong Cuộc thi 

- Về hình thức: Mỗi trường lựa chọn ít nhất 10 nam sinh viên có chiều cao 

từ 1m70 trở lên, quay video clip (hoặc tự quay) giới thiệu về các nam sinh viên 

này. Mỗi video clip giới hạn dưới 03 phút với nội dung trình diễn (cat walk), 

giới thiệu và thể hiện sự tự tin của bản thân trước ống kính.  Ban Tổ chức kiểm 

duyệt nội dung và chất lượng. Những video clip đạt yêu cầu sẽ được đưa lên 

website của Chương trình đồng hành để tham gia bình chọn. 

- Về kết quả: Kết quả được tính bằng số lượt chia sẻ nhiều nhất trên mạng 

xã hội (lượt share) và được trao sau Đêm Chung kết và Trao giải Cuộc thi Hoa 

khôi Sinh viên Việt Nam 2017. 

- Thời gian quay video: 9h sáng chủ nhật ngày 17/9/2017 tại Hội trường 

C2. 

- Trang phục: Các nam sinh viên tham gia ăn mặc gọn gàng, lịch sự: áo sơ 

mi trắng, quần tối màu, đeo caravat.  

- Phân công:  

+ LCĐ Khoa Thể dục Thể thao giới thiệu 5- 7 sinh viên 

+ Các LCĐ Khoa, Bộ môn khác: giới thiệu tối đa 3 sinh viên.  

Danh sách (gồm các thông tin: Họ và tên, đơn vị, số điện thoại, chiều cao) 

gửi về VPĐ Trường chậm nhất 17h thứ 3 ngày 12/9/2017.  

5. Hành trình “Tìm kiếm vẻ đẹp của sự thông minh” 

- Về hình thức: Đoàn trường tổ chức một buổi casting, chọn ra ít nhất 20 

nữ sinh viên có đủ điều kiện dự thi (theo Thể lệ của Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên 

Việt Nam 2017). Các nữ sinh viên được lựa chọn sẽ được Ban Tổ chức bố trí 

chụp 20 bộ ảnh, đưa lên website của Chương trình đồng hành để tham gia bình 

chọn. 

- Về Giải thưởng: 20 nữ sinh này sẽ được mời tham gia vòng sơ khảo Cuộc 

thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam và Top 30 nữ sinh có lượng chia sẻ (share) cao 

nhất sẽ được đặc cách vào vòng bán kết Cuộc thi. Riêng người có lượng chia sẻ 

(share) cao nhất sẽ được trao giấy chứng nhận của Ban tổ chức; 20 triệu tiền 

mặt; mời tham gia đêm chung kết Hoa khôi sinh viên Việt Nam tại Tp. Hồ Chí 

Minh (bao gồm ăn nghỉ 03 ngày tại Tp. Hồ Chí Minh; Hỗ trợ kinh phí đi lại). 

- Thời gian casting: 7h30’ ngày chủ nhật 17/9/2017 tại Hội trường C2. 
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- Phân công: Các LCĐ giới thiệu các nữ sinh có chiều cao từ 1m60 trở lên, 

có ngoại hình ưa nhìn, có năng khiếu, khả năng giao tiếp và ứng xử tham gia 

vòng casting. (BTC sẽ thông báo trực tiếp với các thí sinh về trang phục và nội 

dung cần chuẩn bị).  

+ Cử toàn bộ các nữ sinh tham gia vòng chung khảo Sinh viên Sư phạm tài 

năng, thanh lịch 2016 của Trường Đại học Sư phạm Thái nguyên tham gia 

vòng casting. 

+ LCĐ Khoa Giáo dục Mầm non: cử tối thiểu 10 sinh viên tham gia.  

+ LCĐ Khoa Toán, Văn, Giáo dục Tiểu học: cử tối thiểu 5 sinh viên/ 1 đơn 

vị tham gia. 

+ Các LCĐ Khoa, Bộ môn khác: cử từ 3 - 5 sinh viên tham gia.  

- Trang phục: toàn bộ các sinh viên nữ tham gia vòng casting mặc áo dài 

truyền thống. 

Danh sách (gồm các thông tin: Họ và tên, đơn vị, số điện thoại, chiều cao, 

năng khiếu) gửi về VPĐ Trường chậm nhất 17h thứ 3 ngày 12/9/2017.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình xin ý kiến Đảng ủy. 

- Là đầu mối tổ chức triển khai chương trình. 

2. Các Liên chi đoàn 

- Tuyên truyền rộng rãi kế hoạch tới các ĐVTN thuộc đơn vị  mình. 

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công.  

Trên đây là kế hoạch tổ chức Chương trình đồng hành với Cuộc thi Hoa 

khôi Sinh viên Việt Nam năm 2017 do Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường 

xây dựng; đề nghị các Liên chi đoàn nghiêm túc triển khai, thực hiện. 

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi (để t/hiện); 

- Lưu: VP ĐTN, HSV; 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

Bí thư 

(Đã ký) 

 

 

Ngô Thu Thủy 
 

 


