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THÔNG BÁO 
V/v triển khai tổ chức Cuộc thi xây dựng video giới thiệu về Khoa CK&CN 

 

  

Kính gửi:      -    Toàn thể CBGV Khoa CK&CN  

- Sinh viên các lớp thuộc Khoa CK&CN  

 

Nhằm tăng cường các hoạt động của Khoa CK&CN trong chuỗi các hoạt động năm học 

2020-2021, được sự đồng ý của Chi bộ, Khoa phát động và tổ chức “Cuộc thi xây dựng 

video giới thiệu về Khoa CK&CN” trong các chi đoàn trực thuộc Liên chi đoàn khoa. Thời 

gian: từ 08/03 đến 10/04/2021. 

1. Mục đích: 

- Cuộc thi là sân chơi cho CBGV trẻ và sinh viên của Khoa Cơ khí và Công nghệ tìm 

hiểu, chia sẻ những hình ảnh, nội dung, hoạt động của Khoa CK&CN.  

- Thỏa sức sáng tạo, cách làm việc nhóm để phát triển, rèn luyện các kỹ năng cần thiết.  

- Qua cuộc thi tìm kiếm những video để truyền thông hình ảnh của Khoa Cơ khí và 

Công nghệ, Trường Ðại học Nông lâm - Huế đến với xã hội. 

2. Chủ đề, nội dung cuộc thi: 

- Chủ đề: Các hoạt động của Khoa Cơ khí và Công nghệ. 

- Nội dung: Các hoạt động về học tập, nghiên cứu khoa học, intership, thực hành, thực 

tập, các chương trình kỹ năng, thể thao, văn nghệ,...  

3. Ðối tượng tham gia: 

- Bắt buộc: Mỗi chi đoàn ít nhất phải có 1 video để tham dự cuộc thi (các chi đoàn cuối 

khóa không bắt buộc) 

- Chi đoàn CBGV phải có 01 video. 

4. Cách thức tham gia: 

4.1. Vòng sơ loại: 

Mỗi video tham gia cuộc thi phải gửi về email Khoa 

(lcdkhoacokhicongnghehuaf@gmail.com) trước ngày 31/03/2021. Sau khi vòng sơ loại diễn 

ra Ban giám khảo sẽ chọn những video xuất sắc nhất để bước vào vòng chung kết.  

- Yêu cầu:  

+ Video với thời lượng từ 2 – 3 phút. 

+ Thời gian công bố kết quả: trong 1 tuần sau 10/04/2021 
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4.2. Vòng chung kết: 

 Sau vòng sơ loại, Khoa sẽ tiến hành đăng những video được vào vòng chung kết lên 

fanpage chính thức của Khoa Cơ khí và Công nghệ để đánh giá dựa vào kết quả Ban giám 

khảo, số lượt like, share, bình chọn, tương tác khác của video.  

- Cách thức bình chọn:  

B1: Like fanpage Khoa CK&CN  

B2: Like và comment “TÔI BÌNH CHỌN” ở bài viết 

B3: Share bài viết ở chế độ công khai kèm hastag: 

#Antuongsinhvien 

#KhoaCK&CN 

- Thời gian bình chọn: trong vào 7 ngày kể từ ngày Khoa đăng tải video lên mạng xã hội. 

- Thời gian công bố kết quả: 2 ngày sau khi hết thời hạn bình chọn 

5. Cách thức tính điểm: 

- Vòng sơ loại: Đánh giá dựa theo các thang điểm về các tiêu chí hình thức, nội dung, ý 

nghĩa, khả năng lan tỏa của video đến với mọi người.  

- Vòng chung kết: Tính điểm dựa vào số lượt like, share, comment của bức ảnh. Like = 

1 điểm; comment với nội dung “TÔI BÌNH CHỌN” = 3 điểm; share = 5 điểm 

6. Cơ cấu giải thưởng: 

- Giấy chứng nhận cho tất cả các đội thi. 

- Giải nhất: 5.000.000 đồng 

- Giải nhì: 2.000.000 đồng 

- Giải ba: 1.000.000 đồng 

- 4 giải khuyến khích: 500.000 đồng 

7. Quy định 

- Ban tổ chức có quyền từ chối đăng hoặc xóa bỏ video dự thi bất kì lúc nào nếu nhận 

thấy nội dung video không phù hợp tiêu chí cuộc thi hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục, pháp 

luật Việt Nam. 

- Thí sinh tham gia cuộc thi, nếu thực hiện bất cứ hành động nào gây ảnh hưởng đến 

kết quả trung thực cuối cùng của cuộc thi (như dùng account ảo, dùng các phần mềm tự 

động like, mua like, dùng các thủ thuật không trung thực), đều sẽ bị loại khỏi cuộc thi.  
 

 

 
Nơi nhận: 

- CBGV Khoa CK&CN; 

- Các lớp thuộc Khoa CK&CN; 
- Lưu VP. 

 

 

KHOA CƠ KHÍ VÀ CÔNG NGHỆ 

TRƯỞNG KHOA 

Đã ký 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Toản 

 


