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PHÔNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Thành phố Hồ Chỉ Minh, ngày 1l tháng 8 năm 2021

Số: 488/TB-CTSV

THÔNG BÁO
Tổ chức Cuộc thi “ở nhà vẫn vui cùng OU"
Căn cứ kế hoạch số 453/KH-CTSV

ngày 26/7/2021 dã được Ban giám hiệu phê

duyệt về việc tổ chức cuộc thi "ở nhà vẫn vui cùng OU". Phòng Công tác sinh viên
thông báo một số nội dung như sau

1. Thời gian diễn ra cuộc thi:
- Thời gian nhận video dự thi: 15/8 dến 05/9/2021

- Thời gian BTC đăng video binh chọn online: 06/9 đến 15/9/2021

2. Hình thức thi: Thi online thông qua mạng xã hội Facebook.
3. Tác phẩm dự thi:
- Các video tuyên truyền, mang thông điệp và cổ vũ về việc nâng cao ý thức
phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến mọi người (như thể hiện các bài hát, cover
các ca khúc, cover các điệu nhày, video mang thông điệp tích cực trong việc phòng
chống dịch bệnh Covid-19).
4. Điều lệ cuộc thi:
• Điều 1. Quy định về video dy thi:
- Video tuyên truyền, mang thông điệp và cổ vũ về việc nâng cao ý thức phòng
chống dịch bệnh Covid-19 đến mọi người.
- Thí sinh phải mặc trang phục phù hợp, không phản càm.
- Gồm 01 video (thời lượng tối thiểu là 30 giây và tổi đa là 3 phút).
- Có thể dự thi theo cá nhân, theo nhóm online thông qua các phân mêm quay và

dụng video như tiktok, capcut, viva video...
- Video phải được thực hiện trong thời gian diễn ra cuộc thi và đảm bảo chưa từng

tham gia cuộc thi nào (định dạng le .mp4; Độ phân giäi video tối thiểu 720p).
• Điều 2. Cách thức dự thi:
- Thí sinh gửi 01 video về cho Ban tổ chức qua địa chỉ email khang.dlt@ou.edu.vn
(kèm thông tin: Họ và tên, Khoa, MSSV của cá nhân hoặc các thành viên trong
nhóm và số điện thoại liên hệ) sau đó Ban tổ chức sẽ đăng tải video lên trang

facebook "OU tôi kể".
• Điều 3. Cách tính đểm:
- Hinh thúc tính điểm video: Tinh điểm dựa vào lượt tương tác (bày tỏ cảm xúc,
bình luận và chia sê) cüa bài viết trên trang facebook "OU tôi ke".
+ Bày tô cảm xúc: 02 điểm/lượt.
+ Bình luận (05 điếm/luợt): Có nội dung tích cực (biểu tượng không được

tính).
+ Chia sė bài viết ở chế độ công khai (10

điểm/ượt):
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#OnhavanvuicungOU, #HCMCOU.
- Lu ý: Mỗi tài khoản chỉ được bình luận và chia sẻ bài viết 01 lần.
5. Đối tượng tham gia:
- Tất cả sinh viên dang theo học hệ chính quy bậc ĐH, bằng 2, liên thông, hệ Đào
tạo từ xa và Vừa làm vừa học; Học viên Sau Đại học của Trường đều được tham
dự.

6. Trao thưởng và chứng nhận thành tích:
- Ban tố chức sẽ trao thưởng cho:

> 05 bài viết có điểm số nhiều nhất mỗi giải: 1.000.000 VNÐ.
>01 Khoa có số lượng sinh viên tham gia đông nhất: 1.000.000 VNÐ.
- Sinh viên tham gia được cộng 05 điếm rèn luyện học kỳ 3 năm học 2020 - 2021.
Trên đây là thông báo của Phòng Công tác sinh viên về việc tổ chức cuộc thi "Ở
nhà vẫn vui cùng OU". Kinh đề nghị Quý đơn vị hỗ trợ Phòng Công tác sinh viên.

Trân trọng./.

TRƯỞNG PHÒNG
Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- Các đơn vị (để ưh);
- Lưu P.CTSV.

Nguyễn Ngọc Anh
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