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THÔNG BÁO 

Về việc tham gia Cuộc thi “Nói lời hay – Women’s day” 

 Chào mừng ngày “Một nửa thế giới, ngày tôn vinh phái đẹp”, BP. Công tác sinh 

viên – Viện đào tạo chất lượng cao kết hợp Câu lạc bộ Tiếng Anh Shape tổ chức cuộc 

thi “Nói lời hay – Women’s day”. Cuộc thi giúp sinh viên hiểu thêm về ngày Quốc tế 

phụ nữ, có được cơ hội để gửi lời yêu thương, lời cảm ơn đến với người mẹ cũng như 

những người phụ nữ mà ta yêu thương. Thông qua cuộc thi, các bạn sinh viên có cơ hội 

được làm quen và kết thêm được nhiều người bạn mới có cùng chí hướng và quan điểm. 

I. Thời gian, đối tượng: 

1. Thời gian:  

- Thời gian đăng kí: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/03/2023. 

- Thời gian bắt đầu tính điểm: đến hết ngày 07/03/2023. 

- Thời gian công bố kết quả: 08/03/2023. 

2. Đối tượng:  

- Sinh viên chương trình đào tạo Chất lượng cao. 

II. Nội dung cuộc thi: 

1. Hình thức: 

- Sinh viên gửi clip (nội dung hình ảnh phù hợp + ghi âm lời chúc) chúc mừng 

ngày Quốc tế phụ nữ bằng Tiếng Anh về email của CLB Tiếng Anh Shape 

shapeenglishclub@ut.edu.com 

- Bài viết tham dự sẽ được đăng trên fanpage CLB Tiếng Anh Shape 

https://www.facebook.com/shapeec?mibextid=ZbWKwL  

2. Cách thức tham gia: 

- Bước 1: sinh viên like, share clip của mình được đăng trên fanpage về facebook 

cá nhân ở chế độ công khai kèm dòng hashtag #CLBECS_Women’sDay và tag 

2 người bạn để cùng tham gia cuộc thi. 

- Bước 2: Điền thông tin đã hoàn tất tham dự vào link 

https://forms.gle/MGKhtqCnCdtgVZqE9  

3. Các mốc thời gian của cuộc thi: 

- Giai đoạn 1: Câu lạc bộ sẽ nhận bài đến hết ngày 05/3/2023. 

- Giai đoạn 2: Các cá nhân có bài viết thực hiện bước 1 và ban giám khảo đánh 

giá đến hết ngày 07/03/2023. 

- Giai đoạn 3: Ngày 08/03/2023. Thông báo kết quả và trao giải thưởng.  



4. Phương thức tính điểm cho bài viết: 

- Điểm bình chọn 50% 

+ 1 like = 1 điểm 

+ 1 comment = 2 điểm 

+ 1 share = 3 điểm 

- Điểm ban giám khảo 50% 

5. Cơ cấu giải thưởng: 

- Giải Nhất: 500.000 VNĐ 

- Giải Nhì: 300.000 VNĐ 

- Giải Ba: 200.000 VNĐ  

- Giải Khuyến khích 2 giải: 100.000 VNĐ/Giải 

III. Hướng dẫn thực hiện 

1. Tất cả sinh viên tham gia gửi clip đều được cộng điểm rèn luyện trong Tiêu chí 

1 và Tiêu chí 3 theo Quy chế đánh giá rèn luyện. 

2. Tất cả sinh viên tham gia tương tác trên fanpage CLB Tiếng Anh Shape về cuộc 

thi này đều được cộng điểm rèn luyện trong Tiêu chí 3 theo Quy chế đánh giá rèn 

luyện. 
 
Nơi nhận: 
- Ban Lãnh đạo Viện (để b/c); 
- Đăng website Viện; 
- Lưu: VT, BP.CTSV, CLB TA. 
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