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Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi “Nhắn gửi yêu thương” 

chào mừng kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/03/1910 - 08/03/2022) 

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội 2 năm học 2021 - 2022; Chào mừng kỷ niệm 112 năm ngày 

Quốc tế Phụ nữ (08/03/1910 - 08/03/2022), Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam 

trường tổ chức cuộc thi “Nhắn gửi yêu thương”, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền sâu rộng đến Hội viên, Sinh viên trong Nhà trường và các 

cấp xã hội về vai trò và vị thế của người phụ nữ, nâng cao tinh thần trách nhiệm 

trong việc bảo vệ, giúp đỡ phụ nữ trong công tác xã hội nói chung và công việc 

gia đình nói riêng; 

- Tuyên truyền sâu rộng đến Hội viên, Sinh viên trong Nhà trường và các 

cấp xã hội về nét đẹp, phẩm chất của người phụ nữ nói chung, phụ nữ Việt Nam 

nói riêng, khuyến khích Hội viên, Sinh viên sử dụng công nghệ sáng tạo nhằm 

quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, tôn vinh nét đẹp của các bà, các mẹ, 

các chị; 

- Nâng cao nhận thức của Hội viên, Sinh viên về sự biết ơn, lòng hiếu thảo 

và trách nhiệm đối với gia đình nói chung, người phụ nữ nói riêng. 

2. Yêu cầu 

- Cuộc thi tổ chức phù hợp với lịch công tác của Nhà trường, hình thức 

online, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid -19 của Chính 

phủ và Nhà trường; 

- Nội dung đa dạng, phong phú, phù hợp với hoàn cảnh thực tế của từng 

đơn vị Hội. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

1. Nội dung  

Chủ đề: Nhắn gửi yêu thương 

2. Đối tượng dự thi 

Sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. 



III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN DỰ THI 

1. Hình thức dự thi 

- Thí sinh quay một clip về những người phụ nữ mình yêu mến (bà, mẹ, chị 

em gái, nữ giảng viên trong trường…) kèm theo lời chúc, lời cảm ơn họ; 

- Thí sinh gửi bài dự thi về qua email: hoithi.hpu2@gmail.com bao gồm 

video kèm theo cú pháp: Nội dung thư gửi “Bài dự thi Nhắn gửi yêu thương 8/3”, 

họ tên, lớp, khoa và số điện thoại; 

- Thí sinh thi online trên fanpage Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường 

ĐHSP Hà Nội 2 với hình thức like, share ngay sau khi bài dự thi được đăng tải. 

 2. Quy định về video dự thi: 

 - Chất lượng hình ảnh đạt 720p trở lên. Tác giả có thể sử dụng các hiệu ứng 

kỹ xảo về hình ảnh, âm thanh trong video clip dự thi. 

 - Video clip có thể quay bằng điện thoại di động , máy ảnh, máy quay phim, 

flycam. Nếu quay bằng điện thoại di động phải quay màn hình ngang. 

 - Thời lượng: Từ 2 - 3 phút (Quá 30 giây trừ 5 điểm) 

 - Hình ảnh nhân vật xuất hiện trong video phải được sự cho phép của nhân 

vật đó; 

- Bài thi phải đúng với nội dung, hình thức mà cuộc thi quy định, không đi 

ngược lại các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Không sử 

dụng các từ ngữ, hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục. 

- Tác phẩm dự thi đảm bảo chưa tham gia và đạt giải ở bất kỳ cuộc thi nào 

được tổ chức trước đây. Thí sinh tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự 

thi, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong các vấn đề tranh chấp liên quan 

tới bản quyền. 

- Trong trường hợp nhóm tham gia dự thi thì tác phẩm dự thi phải được gửi 

với tên của tất cả mọi người trong nhóm và tên trưởng nhóm. 

- Người đạt giải phải cung cấp được cho Ban Tổ chức file gốc của tác phẩm 

dự thi. Trong trường hợp tác phẩm đạt giải bị phát hiện vi phạm thể lệ cuộc thi, 

Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng. 

- Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm dự thi, có thể chỉnh sửa tác 

phẩm dự thi cho phù hợp để quảng bá về các ngành học trên bất cứ phương tiện 

truyền thông nào, trong bất cứ hoạt động nào. 

 3. Cơ cấu tính điểm: 

Thang điểm: 100 điểm  



Trong đó: 40% tổng số điểm: Điểm quy đổi của lượt like, tim và share trên 

fanpage Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội 2; 60% tổng số 

điểm: Điểm do Ban Gíam khảo chấm. 

 - Lượt like, tim: 2 điểm 

 - Lượt share: 1 điểm 

4. Thời gian dự thi  

- Thời gian nhận bài thi: Từ ngày 02/03/2022 - 04/03/2022; 

- Thời gian bình chọn: Từ ngày 05/03/2022 - 06/03/2022; 

- Thời gian BGK chấm thi: 07/03/2022; 

- Thời gian công bố kết quả: 08/03/2022; 

- Thời gian trao giải: Sau khi đi học trở lại theo kế hoạch của nhà trường. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

01 Giải Nhất; 02 Giải Nhì; 03 Giải Ba; 04 Giải Khuyến khích. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam trường 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức, báo cáo Ban Thường vụ Đoàn trường, triển 

khai sâu rộng kế hoạch đến từng đơn vị trực thuộc; 

- Xét tiêu chuẩn giải thưởng và tặng giấy chứng nhận, phần thưởng theo 

quy định cho Hội viên, Sinh viên đạt giải; 

- Kiểm tra tổng quát tiến độ thực hiện kế hoạch của đơn vị trực thuộc. 

2. Ban Phong trào tình nguyện và Tổ chức hoạt động ngoại khóa 

- Tổng hợp bài dự thi của thí sinh gửi về, báo cáo thường trực Hội Sinh viên 

Việt Nam trường; 

- Kiểm tra số lượng like, share các bài dự thi trên trang thông tin của Hội 

Sinh viên Việt Nam trường; 

- Lập danh sách những bạn đạt giải gửi Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt 

Nam trường tặng giấy chứng nhận và phần thưởng theo quy định. 

3. Ban Thông tin tuyên truyền 

- Đăng tải bài dự thi của các đơn vị trên kênh thông tin chính thức của Hội 

Sinh viên Việt Nam trường; 

- Phối hợp với ban Phong trào tình nguyện và Tổ chức hoạt động ngoại 

khóa theo dõi, kiểm tra số lượng like, share của các bài thi. 

4. Các liên chi hội, câu lạc bộ trực thuộc 

- Tuyên truyền sâu rộng đến hội viên, sinh viên trong đơn vị về cuộc thi 

qua các kênh thông tin chính thống của đơn vị; 



- Động viên, khuyến khích hội viên, sinh viên trong đơn vị hưởng ứng tham 

gia tích cực cuộc thi. 

Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam trường đề nghị các đơn vị trực thuộc 

triển khai, thực hiện kế hoạch nghiêm túc,đảm bảo tính lan tỏa và yêu cầu của kế 

hoạch. 

 

Nơi nhận 

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu; 

- Phòng CTCT-HSSV; 

- BTV Đoàn trường; 

- UV BCH HSV trường; 

- LCH, CLB trực thuộc; 

- Lưu: VPHSV. 

TM. BTK HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Trần Nguyễn Linh Giang 

 


