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KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI 

TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỒNG NHÀ TRƯỜNG 

Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-CĐYT ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Trường Cao 

đẳng Y tế Thái Bình về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm 

ngày truyền thống Trường (26/10/1960 - 26/10/2020) và kỷ niệm ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20/11. Nhà trường triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về 

truyền thống nhà trường với chủ đề: “Cao đẳng Y tế Thái Bình, 60 năm tự hào 

truyền thống - vững bước tương lai” cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Trường 

(26/10/1960 - 26/10/2020) và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

- Góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, nâng cao nhận thức cho 

sinh viên 

- Phát động tổ chức cuộc thi trong sinh viên toàn trường đảm bảo ý nghĩa, thiết 

thực, hiệu quả. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

1.Đối tượng dự thi: Các lớp sinh viên trong toàn trường 

2. Nội dung, hình thức:  Mỗi lớp tham gia 2 phần thi: 

2.1. Phần thi làm báo tường: 

* Về nội dung: 

- Bám sát chủ đề về 60 năm ngày truyền thống Trường và chào mừng ngày Nhà 

giáo Việt Nam 20/11, thể hiện được bản sắc riêng của mỗi lớp 

- Tự do sáng tạo nội dung đảm bảo thuần phong mỹ tục 

- Bài sáng tác phải ghi tên tác giả, bài sưu tầm phải ghi chú “Sưu tầm” ở cuối bài 

* Về hình thức 

- Mỗi tập thể lớp hoàn thành tối thiểu 1 sản phẩm để tham gia, đảm bảo chất 

lượng và thời gian. 

- Trình bày bằng chữ viết tay hoặc in (khuyến khích các bài viết tay) 

- Hình minh họa có thể in, vẽ, cắt dán… 

- Kích thước: Khổ A0 

- Chất liệu tự do: có thể bằng giấy, vải, bạt… 



- Các lớp tự túc kinh phí hoàn thiện sản phẩm dự thi. 

- Thời hạn nhận bài dự thi: Các tác phẩm dự thi nộp lại cho cô Nguyễn Thị Nga 

- Phòng Công tác HSSV (ĐT: 0965638817)  

- Hạn nộp cuối: ngày 31/10/2020 

* Cách tính điểm: Các sản phẩm tham gia sẽ được đăng tải tại trang Facebook: 

https://www.facebook.com/congdongcye/ .Điểm của tác phẩm được tính bằng: 

- 70% tổng số điểm dựa trên số lượt thích (like) và lượt chia sẻ (share). Mỗi 

lượt chia sẻ (share) được tính bằng 3 lượt thích (like). 

- 30% tổng số điểm dựa trên sự đánh giá của ban giám khảo 

Thời gian bình chọn qua mạng trong vòng 15 ngày kể từ lúc đăng sản phẩm. Sau 

khi có kết quả, BTC sẽ chọn ra 03 sản phẩm có kết quả cao nhất để trao giải 

thưởng. 

* Giải thưởng: 

- Giải nhất:  1.000.000 vnđ 

- Giải nhì:  700.000 vnđ 

- Giải ba:  500.000 vnđ 

2.2. Phần thi làm thi làm video clip: 

* Về nội dung: 

- Tuyên truyền bám sát chủ đề về 60 năm ngày truyền thống Trường, tôn vinh, 

ca ngợi các thầy cô giáo. 

- Thể hiện những cảm nhận của sinh viên về truyền thống lịch sử, môi trường học 

tập, quan hệ giữa thầy với trò, đồng nghiệp và người bệnh; nhận thức, trách nhiệm và 

hành động của sinh viên trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống. 

- Nội dung đảm bảo thuần phong mỹ tục, khuyến khích khả năng sáng tạo của 

sinh viên. 

* Về hình thức: 

- Mỗi lớp xây dựng tối thiểu 01 video clip ngắn thời lượng không quá 10 phút 

- Thời hạn: các file video clip dự thi nộp cho thầy Nguyễn Công Phát - Phòng 

Công tác HSSV (ĐT: 0915666386)  

- Hạn nộp cuối: ngày 31/10/2020 

- Các lớp tự túc kinh phí hoàn thiện sản phẩm dự thi. 

- Khuyến khích các clip nộp sớm về ban tổ chức, dàn dựng công phu, huy động 

đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia. 

* Cách tính điểm: Các sản phẩm tham gia sẽ được đăng tải tại 2 kênh: 

- Trang Facebook: https://www.facebook.com/congdongcye/ .Điểm của tác 

phẩm được tính bằng: 

https://www.facebook.com/congdongcye/
https://thanhnien.vn/gioi-tre/nam-moi-nguoi-tre-can-chu-dong-va-sang-tao-trong-tung-cong-viec-cu-the-1176356.html
https://thanhnien.vn/gioi-tre/nam-moi-nguoi-tre-can-chu-dong-va-sang-tao-trong-tung-cong-viec-cu-the-1176356.html
https://www.facebook.com/congdongcye/


+ 70% tổng số điểm dựa trên số lượt thích (like) và lượt chia sẻ (share). Mỗi 

lượt chia sẻ (share) được tính bằng 3 lượt thích (like). 

+ 30% tổng số điểm dựa trên sự đánh giá của ban giám khảo 

- Kênh Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCaUNSfxbwhY3JCpXpcuMxvQ 

Điểm của tác phẩm được tính bằng: 

+ 70% tổng số điểm dựa trên số lượt xem (view) và lượt thích (like).  

+ 30% tổng số điểm dựa trên sự đánh giá của ban giám khảo 

- Thời gian bình chọn qua mạng trong vòng 15 ngày kể từ lúc đăng sản phẩm. 

- Sau khi có kết quả, BTC sẽ chọn ra 03 video clip có kết quả cao nhất để trao 

giải thưởng. 

Lưu ý: 

- Trong trường hợp BTC phát hiện có gian lận kết quả bình chọn, đội thi sẽ bị loại. 

- Sau cuộc thi BTC được toàn quyền sử dụng các clip của đội thi cho mục đích 

quảng bá hình ảnh của Nhà trường. 

* Giải thưởng: 

- Giải nhất:  2.000.000 

- Giải nhì:  1.500.000 

- Giải ba:  1.000.000 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Phòng Công tác HSSV lập dự trù kinh phí tổ chức cuộc thi; Chỉ đạo kiểm tra 

đôn đốc việc triển khai cuộc thi ở các lớp. 

- Ban Chấp hành đoàn trường thông báo, phát động rộng rãi cuộc thi tới toàn 

thể đoàn viên thanh niên. 

- Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập triển khai kế hoạch, thông báo rộng rãi, 

đôn đốc sinh viên tham gia, hỗ trợ sinh viên các lớp hoàn thành các sản phẩm báo 

tường và video clip theo đúng tiến độ. 

- Thành lập Ban giám khảo cuộc thi. 

- Các lớp sinh viên căn cứ kế hoạch triển khai cuộc thi nghiêm túc và đạt hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 
    - Các phòng, khoa; 

     - GVCN,CVHT,  BCS các lớp; 

     - BCH Đoàn trường; 

     - Tổ TT truyền thông; 

     - Lưu: VT, CTHSSV. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Đình Trọng 
 

https://www.youtube.com/channel/UCaUNSfxbwhY3JCpXpcuMxvQ

