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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO
Tổ chức Cuộc thi nhảy “Vũ điệu Ghen Cô Vy”
-----------------I. MỤC ĐÍCH:
1. Mục đích:
- Thiết thực hưởng ứng tuyên truyền phòng chống đại dịch COVID - 19, nâng cao
ý thức bảo vệ bản thân của học sinh, sinh viên và cộng đồng.
- Chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(26/03/1931 - 26/03/2020).
2. Yêu cầu:
- Cuộc thi diễn ra đảm bảo đúng tiến độ thực hiện, có sự phối hợp chặt chẽ với
các bộ phận trong và ngoài đơn vị.
- Cuộc thi phải thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, an toàn, đảm bảo công tác thông tin,
tuyên truyền thường xuyên trước, trong và sau cuộc thi.

II. NỘI DUNG:
1. Đối tượng tham gia:
- Sinh viên IEC, sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM;
- Sinh viên, học sinh THPT cả nước;
- Các đối tượng khác quan tâm.
2. Thời gian tổ chức: Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 02/04/2020.
- Ngày nộp clip dự thi: từ ngày 16/03 đến 16h00 31/03/2020.
- Thời gian đăng clip dự thi: Clip dự thi của thí sinh sẽ được đăng trên Fanpage
chính thức của Viện trong 02 khung giờ: 08h00 - 09h00 và 20h00 - 21h00, thứ tự clip
được đăng sẽ là thứ tự bài dự thi gửi về BTC.
- Thời gian công bố giải thưởng và trao giải: 02/04/2020
3. Hình thức dự thi:

- Bài dự thi (cá nhân hoặc nhóm - danh sách họ tên, sđt, đơn vị) kèm theo clip vũ
điệu rửa tay “Ghen Cô Vy” gửi về email: iec@ut.edu.vn (email của Viện Đào tạo và
Hợp tác quốc tế) trước ngày 16h00 ngày 31/03/2020.
- Mỗi clip dự thi có thời lượng không quá 5 phút và chất lượng video tối thiểu từ
720p (HD) trở lên.
- Vũ điệu trong clip dự thi phải đảm bảo đầy đủ các bước rửa tay theo hướng dẫn
của Bộ Y Tế, đúng với thuần phong mỹ tục.
- Clip hợp lệ khi: gửi clip đúng theo quy định, share clip về trang cá nhân/nhóm ở
chế độ công khai với hastag theo quy định:
#IEC
#VudieuGhenCoVy
#PhongchongCovid19
#ChungtaydayluiCovid19
4. Hình thức tính điểm: Kết quả được dựa trên 02 hình thức đánh giá:
- Tương tác trên trang Fanpage https://www.facebook.com/IEC.GTVT/ (chiếm 60%
số điểm): Mỗi lượt thả cảm xúc được tính 01 điểm; mỗi lượt share ở chế độ công khai
được tính 03 điểm (điểm được tính đối với những lượt tương tác tự nhiên).
- Thông qua đánh giá của Viện đào tạo và hợp tác quốc tế, trường Đại học Giao
thông vận tải TP. HCM (chiếm 40% số điểm).
5. Cơ cấu giải thưởng:
- 01 giải nhất: 1.500.000 đồng + Kỷ niệm chương/ Chứng nhận.
- 01 giải nhì: 1.000.000 đồng + Kỷ niệm chương/ Chứng nhận.
- 02 giải ba: 500.000 đồng/giải + Kỷ niệm chương/ Chứng nhận.
- 01 giải clip được yêu thích nhất: 500.000 đồng/giải + Kỷ niệm chương/ Chứng
nhận (số điểm cao nhất thông qua trang Fanpage)
* Hình thức trao giải: Trao trực tuyến, giải thưởng sẽ được chuyển khoản, kỷ niệm
chương/Chứng nhận sẽ được chuyển phát nhanh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ban chỉ đạo:
- TS. Nguyễn Tiến Thủy

Viện trưởng

- TS. Nguyễn Tuấn Anh

Phó viện trưởng

2. Ban tổ chức:
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- Bà. Nguyễn Thị Thanh Nga

Bí thư Đoàn Viện IEC

Trưởng ban

- Ông. Ông Hoàng Ý

Chuyên viên phòng TS-TT

Thành viên

- Bà. Huỳnh Thị Lan Anh

Phó Bí thư Đoàn Viện IEC

Thành viên

- Bà. Đinh Thị Thiên Lý

Phòng TC-KT

Thành viên

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
Ngày 16/03/2020: Lập kế hoạch.
Ngày 16/03-31/03/2020: Truyền thông và nhận bài dự thi, đăng bài dự thi.
Ngày 02/04/2020: Công bố và trao giải.

Nơi nhận:
- Các đối tượng dự thi;
- Đoàn Viện IEC;
- Website;
- Lưu: HC, TS-TT, TC-KT.

VIỆN TRƯỞNG
(đã ký)
TS. Nguyễn Tiến Thủy
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