
1 

 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH SPKT TPHCM 
BTC NGÀY HỘI ENGLISH CAMP NĂM 2015 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

 

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 05  tháng 11  năm 2015 

THÔNG BÁO  
V/v Tổ chức cuộc thi Vẽ tranh cổ động cho phong trào học Tiếng Anh 2015 

 

 
Căn cứ kế hoạch số 31-KH/ĐTN cùa Đoàn trường về việc tổ chức Ngày hội English Camp 

năm 2015; 

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của các đoàn 

viên, sinh viên, và cộng đồng về tầm quan trọng của tiếng Anh và việc học tiếng Anh, BCH 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh và Khoa Ngoại Ngữ 

trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi Vẽ tranh cổ động phong trào 

học tập ngoại ngữ trong sinh viên, như sau: 

1. Thể lệ Cuộc thi “Vẽ tranh cổ động cho phong trào học Tiếng Anh 2015”: 

1.1 Chủ đề cuộc thi: 

Chủ đề cuộc thi là: “English for Life” 

1.2 Nội dung sáng tác: 

 Tuyên truyền tầm quan trọng của tiếng Anh trong đời sống, đặc biệt là trong thời kỳ hội 

nhập AEC và TPP. 

 Khuyến khích tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, niềm đam mê và hứng thú của tất cả 

các cá nhân trong việc học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực tiếng Anh. 

 Khuyến khích việc áp dụng các phương pháp, các hình thức học tập mới giúp việc học tập 

ngoại ngữ thú vị, dễ dàng và hiệu quả. 

           1.3 Đối tượng tham dự cuộc thi: 

 Toàn thể các bạn sinh viên đang học tập tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

TP. Hồ Chí Minh, và các cá nhân có quan tâm. 

           1.4 Yêu cầu đối với tác phẩm dự thi: 

 Tác phẩm dự thi được thể hiện trên khổ giấy  A1 (594x841mm). 

 Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm do thí sinh tự sáng tác trong thời gian gần đây (không chấp 

nhận bài sưu tầm), và chưa gởi đi tham dự các cuộc thi khác, chưa được phổ biến rộng rãi dưới 

bất kì hình thức nào. 

 Tác phẩm dự thi không hạn chế về màu sắc, và hình thức thể hiện (bằng bút vẽ, bằng isketch, 

ảnh chibi..). 

 Tác phẩm dự thi không được sử dụng các ngôn từ, hình ảnh thiếu văn hóa, vi phạm thuần 

phong mỹ tục Việt Nam. 

 Ngôn ngữ sử dụng trong tác phẩm phải là tiếng Anh, bắt buộc phải có 1 slogan kèm theo. 

 Tác phẩm dự thi có thể do 1 tác giả hoặc 1 nhóm tác giả (không giới hạn số lượng thành viên) 

thực hiện. 
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 Mặt trước tác phẩm cho phép tác giả kí tên (đối với bài cá nhân), hoặc ghi tên nhóm (đối với 

bài tập thể) ở bên phải, góc dưới tác phẩm dự thi. 

 Mặt sau tác phẩm dự thi ghi rõ:  

- Họ, tên tác giả (nhóm tác giả) bằng chữ in hoa và MSSV 

- Tên đơn vị đại diện: Khoa và Trường hoặc Câu Lạc Bộ hoặc Trung tâm đang theo 

học 

- Email và SĐT liên hệ, nick Facebook. 

 Đại diện của 05 bài dự thi xuất sắc nhất (phải là thành viên của nhóm) sẽ tham dự phần thi 

thuyết trình trên sân khấu ngày hội English Camp vào lúc 14:30 cùng ngày. Thời gian cho 

mỗi bài thuyết trình là 03 – 05 phút. 

 Thời gian và địa điểm nộp bài thi: từ ngày ra thông báo cho đến hết 11 giờ trưa ngày 

17/12/2015, tại văn phòng Đoàn trường. 

1.5 Cơ cấu giải thưởng: 

- 01 Giải nhất          : 1.000.000 đ/giải 

- 01 Giải nhì            :   800.000 đ /giải 

- 01 Giải ba            :   600.000 đ/giải 

- 02 Giải khuyến khích :    500.000 đ/giải 

- 02 Giải tập thể     :    500.000 đ/giải 

 (2 giải tập thể này giành cho 1 Đoàn khoa trong trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật, và 1 đơn vị trường 

bạn hoặc trung tâm có nhiều tác phẩm dự thi nhất, trong đó phải có ít nhất 4 bài dự thi trở lên) 

1.6 Sử dụng tác phẩm: 

        BTC được quyền giữ lại và sử dụng các tác phẩm dự thi cho việc tuyên truyền , cổ động cho 

phong trào học tập ngoại ngữ trong sinh viên của trường, cũng như triển lãm hay đăng tải trên mọi 

phương tiện vào những dịp thích hợp. 

2. Chế độ thông tin liên lạc và quy định chung 

 Mọi thông tin, thắc mắc về cuộc thi có thể liên hệ qua điện thoại hoặc qua email:  

o Đ/c:       Phan Vũ Bình Minh   

o Email:    minhpvb@hcmute.edu.vn 

o SĐT:      0976 848 262 

 Ban tổ chức sẽ sử dụng các bài thi cho triển lãm tranh trong Ngày hội UTE English Camp. 

 Bài dự thi vi phạm thể lệ cuộc thi sẽ không được chấm điểm. 

 Ban tổ chức sẽ thu hồi các giải thưởng và hủy bỏ kết quả đối với những tác phẩm bị phát hiện 

có vi phạm thể lệ cuộc thi. 

 30 tác phẩm được chọn để triễn làm ngày 18/12/2015 sẽ được hỗ trợ số tiền là 40.000 

đồng/tác phẩm. 

 TM. BAN TỔ CHỨC 

   

 

 

  Đặng Bá Ngoạn 

*Nơi nhận:           

- Đoàn trường, để biết. 

- Các đơn vị.                                                                              

 




