
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN 

 

THÔNG BÁO CÁC CUỘC THI VĂN NGHỆ VÀ THỂ THAO 

“HAI MƢƠI NĂM – KẾT NỐI VÀ PHÁT TRIỂN” 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Là những hoạt động thiết thực của cán bộ, đoàn viên công đoàn, sinh viên và 

học viên chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Y tế công 

cộng (26/4/2001 – 26/4/2021). 

- Đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hoá tinh thần của cán bộ, đoàn viên công đoàn; 

tạo sân chơi phù hợp, lành mạnh, bổ ích, góp phần xây dựng phong trào thể 

thao nâng cao sức khỏe và kết nối các thế hệ học viên, sinh viên, cùng toàn thể 

cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức của nhà trường. 

2. Yêu cầu 

- Các cuộc thi được tổ chức ấn tượng, thể hiện được tinh thần và văn hóa của nhà 

trường, để lại ấn tượng tốt trong cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh 

viên, học viên. 

II. NỘI DUNG VÀ THỂ LỆ CÁC CUỘC THI 

2.1. Cuộc thi ĐI BỘ/CHẠY BỘ: chủ đề “MUỐN ĐI XA – ĐI CÙNG NHAU” 

2.1.1. Nội dung và đối tƣợng tham gia: 

Tổ chức giải đi bộ hoặc chạy bộ theo TẬP THỂ: 

- Với cán bộ công chức, viên chức: tham gia theo tổ công đoàn 

- Với học viên, sinh viên, cựu học viên: tham gia theo khối lớp 

2.1.2. Cách thức tham gia 

- Các đội tham gia chủ động chuẩn bị điện thoại thông minh có các ứng dụng tính 

khoảng cách và thời gian đi bộ hoặc chạy bộ. Thời gian này tính cho đội (không 

tính từ tổng các thành viên trong đội) 



- Tải ứng dụng “Social Steps” từ Apple Store (Iphone) hay Google Play 

(Android) sau đó mở ứng dụng, đăng ký tham gia bằng cách truy cập link dưới 

đây và làm theo hướng dẫn:  

- https://socialstepsapp.com/add?code=rRsj3RQmF1QPt9TSPVGck6AdvLc2 

Ứng dụng này có thể kết nối với Health (IPhone) hoặc Google Fit (Android).  

- Trường hợp chưa đăng kí ngay, có thể khởi động lại máy điện thoại để ứng 

dụng được làm mới và sẽ kết nối dần dần. 

- Trường hợp cá nhân tham gia sử dụng đồng hồ Miband, vui lòng theo dõi 

hướng dẫn kết nối Mifit tới GoogleFit/Health tới Social Steps tại link:  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1y8-

59pW55x5oej9yRaGIYbwtX5Rdary 

2.1.3. Thể lệ 

Khi đăng ký, các đội cần thông báo về ngày giờ và địa điểm tổ chức cuộc đi/chạy bộ 

của đội mình để BTC có thể cử người tham gia giám sát và chấm điểm 

Có 04 nội dung chấm điểm: 

- Tổng số người tham gia từ khi xuất phát đến khi kết thúc cuộc đi/chạy bộ của 

đội 

- Khoảng cách đi hoặc chạy 

- Thời gian đi hoặc chạy 

- Hình ảnh video/ảnh đẹp 

Thời gian tham gia: từ ngày thông báo cuộc thi đến hết ngày 19/04/2021 

2.1.4. Giải thƣởng 

Cơ cấu giải thưởng: 

- 01 giải đặc biệt 

- 01 giải nhất 

- 02 giải nhì 

- 03 giải ba 

- 05 giải khuyến khích 

Mọi thắc mắc xin gửi vào email: dibo@huph.edu.vn hoặc liên hệ: 

https://socialstepsapp.com/add?code=rRsj3RQmF1QPt9TSPVGck6AdvLc2
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Lê Tự Hoàng, email: lth@huph.edu.vn , số điện thoại: 0983596889 

2.2. Cuộc thi triển lãm ảnh: chủ đề “ẤN TƢỢNG Y TẾ CÔNG CỘNG” 

2.2.1. Nội dung: 

Cuộc thi có 2 chủ đề: 

- Ảnh thời sự/ tư liệu: là những ảnh về các hoạt động của nhà trường, các hoạt 

động bao gồm giảng dạy, học tập, nghiên cứu, hợp tác, phát triển, dịch vụ, hoạt 

động cộng đồng…. Khuyến khích các ảnh có xếp hình sáng tạo các biểu tượng, 

hình ảnh, logo về nhà trường và về hoạt động kỷ niệm 20 năm của cán bộ nhân 

viên hoặc các công cụ thể hiện khác. 

- Ảnh nghệ thuật: là những ảnh về phong cảnh, thiên nhiên, con người, các sinh 

hoạt đời sống, văn hóa, nghệ thuật… ở khắp mọi nơi tại Việt Nam 

2.2.2. Quy định đối tƣợng tham gia: Là cuộc thi CÁ NHÂN, ảnh phải được chụp 

bởi 

- Cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cán bộ hưu trí) 

- Sinh viên học viên đã và đang theo học các ngành đào tạo của trường 

- Thành viên Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo không được gửi ảnh tham gia 

thi. 

2.2.3. Thể lệ 

2.2.3.1. Quy định về ảnh tham gia cuộc thi: 

o Ảnh phải được gửi ở dạng File kỹ thuật số với định dạng JPEG, kích thước 

chiều dài của ảnh từ 3000 pixels trở lên, ảnh vuông mỗi cạnh từ 2000 pixels 

trở lên.). Cách kiểm tra kích thước file ảnh trên máy tính như sau: Click 

chuột phải vào file ảnh và chọn Properties  chọn mục Details trên cửa sổ 

hiện ra  xem mục Dimentions để biết chiều dài và rộng của ảnh. 

o Ảnh tham gia cuộc thi gửi vào địa chỉ email: cuocthianh20@huph.edu.vn 

với tiêu đề thư “Ảnh tham gia cuộc thi ảnh “ẤN TƯỢNG Y TẾ CÔNG 

CỘNG”. Trong email vui lòng để tên và số điện thoại của người phụ trách 

để Ban tổ chức tiện liên hệ khi cần. 
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o Ảnh phải đƣợc đặt tên file bằng tiếng Việt, có dấu và gửi kèm phiếu tác 

phẩm (xem phiếu tác phẩm phía dƣới) 

o Không giới hạn thời gian được chụp của ảnh 

o Ảnh không được bo viền, không ký tên hoặc chèn chữ lên ảnh. 

o Ảnh được phép chỉnh sửa màu sắc, bố cục, ánh sáng nhưng không được 

phép chắp ghép làm sai nội dung bức ảnh. Ban tổ chức có thể yêu cầu tác 

giả gửi ảnh gốc chưa qua chỉnh sửa để đối chiếu. 

2.2.3.2. Quy định cho tác giả tham gia cuộc thi: 

o Tham gia cuộc thi đồng nghĩa với việc tác giả chấp thuận những quy định 

của cuộc thi. 

o Mỗi tác giả được gửi tối đa 20 ảnh dự thi cho mỗi nội dung. 

o Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Ban tổ chức 

không chịu trách nhiệm về bất cứ tranh chấp nào liên quan tới bản quyền tác 

phẩm. 

o Ban Tổ chức cuộc thi được phép sử dụng các file ảnh tham gia thi để phục 

vụ cho công tác quảng bá, truyền thông liên quan đến cuộc thi không phải 

xin phép. 

2.2.4. Thời gian và địa điểm tổ chức: 

- Hạn gửi ảnh: đến hết 23h59 ngày 04 tháng 04 năm 2021 

- Chấm ảnh: 05/04/2021 

- Công bố kết quả: Ngày 6/4/2021 

- Triển lãm: Từ ngày 12 đến 23/4 

2.2.5. Giải thƣởng 

- Mỗi chủ đề ảnh có các giải thưởng: 

o 01 Giải đặc biệt 

o 01 Giải nhất 

o 02 Giải nhì 



o 03 Giải 3 

o 05 giải khuyến khích 

2.2.6. Địa điểm tổ chức triển lãm: Sảnh nhà C 

Mọi thắc mắc xin gửi vào email: cuocthianh20@huph.edu.vn hoặc liên hệ: 

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, email: ntxq@huph.edu.vn, số điện thoại: 0987726325 

PHIẾU TÁC PHẨM 

ẢNH THAM DỰ CUỘC THI…………………………………………. 

Họ tên tác giả:…………………………………………….    

  

Ngày tháng năm sinh:……………………………. Giới tính……………….. 

Địa chỉ:………………………………………………………………………….. 

Đơn vị công tác………………………………………………………………… 

Điện thoại………………………………………… Email…………………… 

___________________________________ 

Tên tác phẩm 1:…………………….. 

Thời gian………………………. Địa điểm……………………. 

Nội dung ảnh: ……………………………………………………… 

Cảm xúc của tác giả:…………………………………………. 

___________________________________ 

Tên tác phẩm 2:…………………….. 

Thời gian………………………. Địa điểm……………………. 

Nội dung ảnh: ……………………………………………………… 

Cảm xúc của tác giả:…………………………………………. 

___________________________________ 

Tên tác phẩm 3:…………………….. 

Thời gian………………………. Địa điểm……………………. 
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Nội dung ảnh: ……………………………………………………… 

Cảm xúc của tác giả:…………………………………………. 

  



2.3. Cuộc thi văn nghệ: chủ đề “SỰ KẾT NỐI VÔ HÌNH” 

2.3.1. Nội dung: 

Cuộc thi có bao gồm các nội dung ca (đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca), múa, đọc thơ, 

nhảy… được thể hiện bởi cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên, học 

viên của nhà trường.  

2.3.2. Quy định đối tƣợng tham gia: Là cuộc thi TẬP THỂ, các tiết mục được đăng 

ký và thực hiện theo từng tổ công đoàn, lớp.  

- Tổ công đoàn có số lượng <10 người sẽ phụ trách 1 tiết mục. 

- Tổ công đoàn có số lượng >10 người sẽ phụ trách 2 tiết mục. 

- Các tổ công đoàn có số lượng ít có thể ghép với nhau để đăng ký tiết mục và tập 

luyện. 

- Mỗi khóa sinh viên sẽ phụ trách tối thiểu 2 tiết mục. 

2.3.3. Thể lệ 

2.3.3.1. Quy định về nội dung video 

o Các tiết mục được tự dàn dựng và quay video (tự do lựa chọn về thời lượng, 

cách thể hiện và trình bày video, có thể đầy đủ tiết mục hoặc cắt ghép các 

đoạn, các phần hay nhất của tiết mục) 

o Chất lượng video HD hoặc full HD, hình ảnh sắc nét, âm thanh ổn định. 

o Video tham gia cuộc thi gửi vào địa chỉ email: vannghe20@huph.edu.vn với 

tiêu đề thư “Video tham gia cuộc thi văn nghệ “Hai mươi năm – Kết nối và 

Phát triển”. Trong email vui lòng để tên và số điện thoại của người phụ trách 

để Ban tổ chức tiện liên hệ khi cần. 

o Mỗi tiết mục cần phải có lời dẫn hoặc thuyết trình ngắn gọn (tối đa 150 chữ) 

về tiết mục của mình. 

o Thời lượng của video: tối đa 3 phút 

2.3.3.2. Quy định cho tác giả tham gia cuộc thi: 

o Tham gia cuộc thi đồng nghĩa với việc tác giả chấp thuận những quy định 

của cuộc thi. 
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o Ban Tổ chức cuộc thi được phép sử dụng các video tham gia thi để phục vụ 

cho công tác quảng bá, truyền thông liên quan đến cuộc thi không phải xin 

phép. 

2.3.4. Thời gian và địa điểm tổ chức: 

- Hạn gửi video: đến hết 23h59 ngày 19 tháng 04 năm 2021 

- Chấm video: từ 20  21/04/2021 

2.3.5. Giải thƣởng 

- Có 03 hình thức được trao giải: 

o Hát đơn ca/đọc thơ 

o Hát song ca/tốp catam ca 

o Nhảy/múa, tập thể, tốp ca 

- Mỗi loại hình có các giải thưởng: 

o 01 Giải đặc biệt 

o 01 Giải nhất 

o 02 Giải nhì 

o 02 Giải ba 

o 03 giải khuyến khích 

Mọi thắc mắc xin gửi vào email: vannghe20@huph.edu.vn hoặc liên hệ: 

Nguyễn Ngọc Sơn, email: nns@huph.edu.vn, số điện thoại: 0359790099 

Hà Nội ngày, 16/3/2020 

TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN 

           KT. CHỦ TỊCH 

          PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                                                                                       ( Đã ký) 

 

                                                                                   Lƣu Quốc Toản 
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