TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi ảnh “TO MY BELOVED ONE 2019”
Chào mừng ngày 8/3 - Ngày quốc tế phụ nữ, Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế (IEC) xây
dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “ To my beloved one” năm 2019 cho toàn thể sinh viên trường,
nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
- Phát động trong sinh viên đang theo học tại Trường ĐH GTVT TP.HCM ghi lại những
khoảnh khắc, cảm nghĩ đẹp đối với người phụ nữ mà mình yêu quý thông qua những bức ảnh và
những câu chuyện ý nghĩa được ghi lại bằng Tiếng Anh;
- Tạo cơ hội cho các cá nhân thể hiện sự kính trọng đối với người phụ nữ mà mình yêu
quý;
- Động lực cho việc chủ động viết tiếng Anh của SV;
- Thông qua các tác phẩm dự thi, BTC chọn lựa những bức ảnh và câu chuyện ý nghĩa
nhất để tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh của SV trường;
- Cuộc thi được tổ chức trực tuyến thông qua trang Facebook “Chương trình Liên kết
quốc tế - ĐH GTVT TP.HCM” https://www.facebook.com/IEC.GTVT/, đảm bảo tính rộng rãi,
đơn giản, dễ tham gia;
- Kết quả cuộc thi đảm bảo công khai, kịp thời, công bằng.
II. NỘI DUNG
1. Chủ đề cuộc thi: “To my beloved one”
2. Thể lệ:
- Mỗi sinh viên tham gia gửi 1 bức ảnh về người phụ nữ mình yêu quý nhất kèm theo đó
là cảm nghĩ của mình đối với họ (viết bằng Tiếng Anh) về địa chỉ email: iec@ut.edu.vn hoặc
inbox trực tiếp vào tin nhắn của https://www.facebook.com/IEC.GTVT/;
- Ban tổ chức sẽ đăng 1 album ảnh bao gồm tất cả các bài thi kèm theo là bài viết của các
thí sinh. Thí sinh vận động bạn bè vào album ảnh để like, share, comment đúng ảnh dự thi của
mình;
- Thời gian gửi bài từ ngày 01/03 - 06/03/2019, ban tổ chức sẽ cập nhật ảnh dự thi của thí
sinh liên tục vào album, thí sinh gửi ảnh càng sớm sẽ được lợi thế hơn các bạn gửi muộn;
- Tác phẩm dự thi được tính điểm như sau:
+ 50% kết quả từ ban giám khảo;
+ 50% từ bình chọn qua trang Facebook, điểm bình chọn được tính như sau:
 01 lượt like ảnh = 1 điểm
 01 biểu tượng cảm xúc = 2 điểm.
 01 share = 3 điểm (share ảnh ở chế độ công khai, mỗi cá nhân chỉ được share
ảnh tối đa 3 lượt)

3. Đối tượng tham gia: Tất cả SV tại Trường ĐH GTVT TP.HCM
4. Thời gian nhận bài thi: từ ngày 01/03/2019 – đến hết ngày 06/03/2019
Kết quả sẽ được công bố và trao giải vào ngày 08/03/2019.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đơn vị tổ chức: Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế Trường ĐH GTVT TP.HCM
- Phụ trách chuyên môn: Ms. Diễm
- Phụ trách tổ chức và truyền thông cuộc thi: Mr. Phước
2. Nội dung thực hiện:
S

Nội dung công việc

TT
1
2
3

1 Xây dựng kế hoạch, thể lệ cuộc thi, dự trù
kinh phí
2
Tổ chức phát động, truyền thông cuộc thi
3 Nhận tác phẩm dự thi, đăng tải và tổ chức
bình chọn tác phẩm
4

4
5
5
6

Thời gian

Tổ chức thực
hiện

25/02/2019

Diễm

Từ 26/02 đến
28/02/2019
Từ 01/03 đến
06/03/2019

Phước
Phước

Thành lập Ban giám khảo

07/03/2019

Viện IEC

Tổng kết, đánh giá, khen thưởng

08/03/2019

Viện IEC

08/03/2019

Phước

6 Đăng tải hình ảnh, thông báo SV đạt giải
lên Fanpage

IV.
GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
- 01 giải nhất: 600.000 đồng tiền mặt kèm học bổng 100% học phí 1 khóa IELTS tại
IEC trị giá 12.000.000 đồng;
- 02 giải nhì: 300.000 đồng tiền mặt kèm học bổng 80% học phí 1 khóa IELTS tại IEC
trị giá 9.600.000 đồng;
- 02 giải ba: 200.000 đồng tiền mặt kèm học bổng 60% học phí 1 khóa IELTS tại IEC
trị giá 7.200.000 đồng;
- 01 giải bài viết được yêu thích nhất (bình chọn qua fanpage): 200.000 đồng tiền mặt
Lưu ý: SV đạt giải sẽ được Viện đánh giá năng lực tiếng Anh thực tế để được xếp lớp
học IELTS phù hợp.
Mọi chi tiết cuộc thi, liên hệ:
-

ĐT: 039.327.1699 – Ms. Diễm;
ĐT: 032.623.9168 – Mr. Phước.
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