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TP. HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2011 

 
THÔNG BÁO 

TỔ CHỨC CUỘC THI  
SINH VIÊN HOA SEN – BẠN LÀ AI? 

 
I. Đối tượng dự thi – hình thức đăng ký 

1. Đối tượng dự thi 

- Sinh viên các hệ đào tạo của trường Đại học Hoa Sen, bao gồm các hệ đào tạo 

chính quy, các chương trình quốc tế. 

- Cựu sinh viên các khóa đã tốt nghiệp từ các chương trình đào tạo của trường Hoa 

Sen. 

2. Hình thức dự thi  

- Thí sinh có thể đăng ký theo hình thức cá nhân hoặc nhóm tối đa 4 người. 

- Mỗi thí sinh/nhóm tham gia được phép đăng kí tối đa một tác phẩm cho mỗi thể 

loại sau:  

� Bài viết: Dùng font Times New Roman, cỡ chữ 12, cách dòng 1.2 – 1.5. Bài 

viết không quá 2 mặt giấy A4 (hoặc không quá 1500 từ) và được định dạng 

file.doc. Viết dưới dạng bài  văn tự luận, miêu tả, văn kể về một người sinh 

viên Hoa Sen mà các bạn đã gặp, đang gặp hoặc mong muốn gặp. Các bạn có 

thể viết về mình, hoặc về những người bạn có ấn tượng…  

� Tranh vẽ: dùng khổ A3, chất liệu và màu sắc tự do. Tác phẩm có thể là tranh 

vẽ tay hoặc dùng các phần mềm đồ họa (định dạng .jpeg). Thí sinh gửi kèm 

bản diễn giải ý tưởng có định dạng tương tự thể loại bài viết nhưng độ dài 

không quá 500 từ. Khi gửi tác phẩm, thí sinh gửi kèm file gốc. Chân dung 

được phác họa và thể hiện nét nhận biết sinh viên Hoa Sen, và thể hiện được 

tính cách sinh viên Hoa Sen 

� Video Clip hoặc Photos Clip: độ dài của tác phẩm không quá 4 phút, định dạng 

file avi (gửi kèm file gốc flv); khung hình 4:3, chất lượng clip 360 – 480. 

Video là khung cảnh trong quá khứ, hiện tại hay tương lai của một sinh viên 

Hoa Sen mà bạn đã thấy, hoặc và mong được nhìn thấy. 
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- Hình thức dự thi 

� Thí sinh gửi tác phẩm vào hộp thư của chương trình 

sinhvienhoasenbanlaai@gmail.com hoặc nộp trực tiếp tác phẩm tại Văn Phòng 

Đoàn Trường đối với các thể loại: Bài viết và Tranh vẽ. 

� Thí sinh nộp tác phẩm trực tiếp (đĩa CD) tại Văn phòng Đoàn Trường đối với 

tác phẩm dự thi là video clip hoặc photos clip. 

� Thí sinh có thể gửi tác phẩm thông qua bưu điện đến Văn phòng Đoàn Thanh 

Niên Trường Đại học Hoa Sen, Phòng E203, Lô 10 Công viên Phần mềm 

Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM 

II. Thể lệ 

� Thời gian gửi tác phẩm dự thi: Từ 07/11/2011 đến hết 02/12/2011. Đối với các tác 

phẩm gửi qua đường bưu điện, ban tổ chức sẽ căn cứ vào dấu bưu điện để xác 

nhận thời gian. 

� Các tác phẩm dự thi được số hóa và đăng tại Diễn đàn sinhvienhoasen.com  

� Khi nộp bài thi, thí sinh vui lòng ghi rõ trong email hoặc ngoài bì thư: 

CUỘC THI  ”CHÂN DUNG SINH VIÊN HOA SEN” 

• Họ tên 

• Ngày, tháng, năm sinh 

• Số CMND và MSSV 

• Tên Trường, ngành, lớp học, niên khóa 

• Địa chỉ thường trú, địa chỉ liên hệ 

• Điện thoại, email 

1. Vòng sơ khảo 

- Ban Tổ chức chọn 06 tác phẩm cho mỗi thể loại theo nguyên tắc sau: 

- Ban Giám khảo cuộc thi bình chọn 03 tác phẩm dự thi thuộc mỗi thể loại. 

- 03 tác phẩm do khán giả bình chọn thông qua Diễn đàn Sinh viên Hoa Sen. Khán 

giả khi tham gia bình chọn cần phải lập tài khoản tại diễn đàn 

sinhvienhoasen.com. Mỗi tài khoản chỉ được bình chọn 1 lần cho mỗi tác phẩm 

thuộc các thể loại. BTC nghiêm cấm các hình thức gian lận, tạo nick ảo nhằm tăng 

số lượng bình chọn, BTC sẽ tiến hành kiểm tra và chỉ công nhận số lượng bình 

chọn thực tế.  

- Trường hợp 03 tác phẩm do BGK bình chọn trùng với tác phẩm do khán giả bình 

chọn, BTC sẽ chọn tác phẩm có số phiếu bình chọn kế tiếp. 
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2. Vòng chung khảo 

- Tác giả của 18 tác phẩm được đánh giá cao nhất sẽ thể hiện phần trình bày về tác 

phẩm của mình và trả lời các câu hỏi vấn đáp của BGK 

III. Giải thưởng 

- 01 Giải “Chân dung SV Hoa Sen”: tiền mặt: 4,000,000 đồng, giấy khen, kỉ niệm 

chương của Trường Đại học Hoa Sen 

- 03 Giải Nhất cho mỗi thể loại mỗi giải: tiền mặt 2,000,000 đồng, giấy khen, kỉ niệm 

chương của Trường Đại học Hoa Sen 

- 01 Giải Sáng tạo dành cho tác phẩm có ý tưởng mới lạ và độc đáo: tiền mặt 1,000,000 

đồng, giấy khen, kỉ niệm chương của Trường Đại học Hoa Sen 

-  01 Giải Trình bày dành cho cá nhân có sự giới thiệu xuất sắc nhất về tác phẩm: tiền mặt 

1,000,000 đồng, giấy khen, kỉ niệm chương của Trường Đại học Hoa Sen 

- 12 tác phẩm còn lại vào vòng chung khảo mỗi giải: giấy khen, quà tặng của Trường Đại 

học Hoa Sen 

- Tất cả 18 tác phẩm lọt vào chung khảo sẽ được tổ chức triển lãm, trưng bày tại các Cơ 

sở của Trường Đại học Hoa sen từ ngày kết thúc cuộc thi đến hết ngày 30/12/2011 và 

được sử dụng vào các chương trình hoạt động của sinh viên.  

- Những sinh viên có giải thưởng và tham gia chương trình sẽ được mời tham gia các 

hoạt động của nhà trường và được ưu tiên giới thiệu đến các cơ quan công ty có sự hợp 

tác với nhà trường nếu có cơ hội nghề nghiệp phù hợp.  

IV. Tiến độ thực hiện 

STT THỜI GIAN NỘI DUNG 

1 07/11- 02/12/2011 nhận bài thi và tiến hành bình chọn. 

2 06/12/2011 Công bố các tác phẩm vào chung kết 

3 09 - 10/12/2011 Chung kết trao giải 

 
                                      TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 
       TRƯỞNG BAN  
 
  (đã ký)  
 
  Ngô Phước Linh Giang 
  BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG  


