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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức cuộc thi “Đại học Y tế công cộng – 68 năm truyền thống  

và 15 năm thành lập” 

 

Hướng tới kỷ niệm 68 năm truyền thống và 15 năm thành lập Đại học Y tế công 

cộng; để hiểu rõ hơn về lịch sử cũng như bước tiến trong các giai đoạn đặc biệt của quá 

trình phát triển, Nhà trường tổ chức cuộc thi “Đại học Y tế công cộng – 68 năm truyền 

thống và 15 năm thành lập”, với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Thời gian diễn ra cuộc thi 

- Từ ngày 14/03/2016 đến hết ngày 18/03/2016: Nhận các tác phẩm dự thi. Theo 

hai hình thức sau: 

+ Nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (Phòng 1.3 nhà 

B) (theo giờ hành chính). 

+ Nộp qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh 

viên Trường Đại học Y tế công cộng, số 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. 

- Ngày 28/3/2016: Công bố các tác phẩm đạt giải. 

- Ngày 30/3/2016: Tổ chức trao giải thưởng. 

2. Đối tượng dự thi 

- Cựu học viên, sinh viên đã từng học tập tại trường 

- Học viên, sinh viên hiện đang học tập tại trường (bao gồm cả các lớp địa 

phương) 

3. Yêu cầu về tác phẩm dự thi 

- Người dự thi trả lời các câu hỏi theo gợi ý của Ban Tổ chức. Khuyến khích các 

bài dự thi có sử dụng hình ảnh để minh họa cho câu trả lời. Bài dự thi có thể kèm theo 

tranh ảnh, các hiện vật, các bài báo liên quan đến bài viết. 

- Bài dự thi không hợp lệ là những bài sao chép giống nhau dưới mọi hình thức. 

- Bài dự thi được trình bày bằng hình thức viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt 

trên giấy khổ A4 1 mặt, được đóng thành tập, có bìa theo mẫu. 

4. Cơ cấu giải thưởng 

- 01 Giải Nhất: 2.000.000 VNĐ và Giấy khen của Hiệu trưởng 

- 01 Giải Nhì: 1.500.000 VNĐ và Giấy khen của Hiệu trưởng 

- 02 Giải Ba: mỗi giải 1.000.000 VNĐ và Giấy khen của Hiệu trưởng 

- 03 Giải Khuyến khích, mỗi giải 500.000 VNĐ và Giấy khen của Hiệu trưởng 

- 01 Giải dành cho tập thể có nhiều tác phẩm dự thi đạt hiệu quả nhất: 1.000.000 

VNĐ và Giấy khen của Hiệu trưởng. 
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