ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐOÀN KHOA MÔI TRƯỜNG & TNTN
-------Cần Thơ, ngày 05 tháng 10 năm 2012

KẾ HOẠCH CUỘC THI
THIẾT KẾ TRANG PHỤC DÀNH CHO SINH VIÊN,
HỌC VIÊN VÀ CÁN BỘ VIÊN CHỨC
I. MỤC ĐÍCH

- Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Khoa Môi Trường &
TNTN (21/01/2008 – 21/01/2013), Trường Đại học Cần Thơ.

- Tạo một sân chơi trí tuệ cho các bạn sinh viên, cán bộ yêu thích thiết kế và tạo
cơ hội để các bạn sinh viên và cán bộ thể hiện khả năng thiết kế cũng như bày tỏ niềm
tự hào của mình về Khoa, Trường.
II. YÊU CẦU

- Kế hoạch được tuyên truyền và triển khai rộng rãi trong sinh viên, học viên Cao
học và Cán bộ tham gia.

- Tác phẩm đoạt giải có tính hình tượng, mang tính sáng tạo, hiệu quả và phù hợp
với chiến lược phát triển, sứ mạng, tầm nhìn của Khoa.

- Qua cuộc thi, tăng cường được nhận thức và niềm tự hào của sinh viên, học
viên Cao học và Cán bộ viên chức với Khoa, đồng thời hoạt động này cũng là
một sự kiện quảng bá hình ảnh của Khoa Môi Trường & TNTN.
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC DỰ THI
1. Đối tượng: Tất cả Sinh viên, học viên Cao học, Cán bộ đang học tập và công
tác tại Khoa Môi Trường & TNTN, trường Đại học Cần Thơ.
2.

Hình thức dự thi:

-

Bắt buộc mỗi chi đoàn sinh viên đăng ký tham gia thiết kế trang phục (áo sơ mi
trắng hoặc màu có hình logo của Khoa Môi Trường & TNTN)

-

Tác phẩm dự thi bao gồm 02 trang phục (Áo sơ mi dành cho nam và nữ).

-

Tất cả các tác phẩm của các chi đoàn đều được dự thi thông qua cuộc thi biểu
diễn thời trang theo như kế hoạch của Đoàn Khoa (dự kiến lồng ghép với ngày
tổ chức lễ Nhà giáo Việt Nam 20/11)

-

Mỗi chi đoàn hoặc cán bộ dự thi phải có phần thuyết trình về trang phục dự thi
ngắn gọn, súc tích.

-

Ban tổ chức sẽ chọn ra một tác phẩm đạt giải nhất và triển khai rộng rãi cho cán
bộ và sinh viên các chi đoàn đăng ký mua trang phục.

-

Mổi Chi đoàn hoặc cá nhân đăng ký dự thi được Ban tổ chức hỗ trợ
100.000đồng/Chi đoàn hoặc cá nhân

3.

Thời gian- địa điểm:

a. Thời gian đăng ký tham gia:

-

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/10/2012 (Thứ 4)

-

Đại diện BCH hoặc BCS liên hệ đăng ký tại Văn phòng Đoàn Khoa hoặc
gửi e-mail về địa chỉ: vanthukhoamoitruong@gmail.com

-

Địa điểm tổ chức: Sảnh khoa Môi trường & TNTN

-

Thời gian chính thức tổ chức: 20/11/2012 (Thứ 4)

b. Tiến độ thực hiện:

-

Từ 05/10- 14/10/2012: Xây dựng kế hoạch trình Đoàn Khoa, BCH Công
đoàn Khoa, Đảng ủy Khoa duyệt

-

Từ 15/10/2012: Triển khai đến các chi đoàn trong toàn Đoàn Khoa

-

Từ 31/10/2012: Chốt danh sách các chi đoàn đăng ký tham gia dự thi

-

Từ 1/11- 15/11/2012: Hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc thi.

- Giám sát quá trình chuẩn bị của các chi đoàn, nhắc nhở thực hiện đúng theo
thời gian và quy định của BTC.

- Thống kê, chốt danh sách các chi đoàn đã hoàn thành.
- Xây dựng chương trình chi tiết cho cuộc thi biểu diễn thời trang
- Chạy chương trình cuộc thi vào lúc 18h30 ngày 18/11/2012 (Chủ nhật) tại
Hội trường Khoa Môi Trường & TNTN.
4. Cách tính điểm: (Bao gồm: trang phục + cuộc thi biểu diễn thời trang)

- Trang phục phải thể hiện được đặc trưng riêng của Khoa.
- Logo thiết kế đẹp và mang ý nghĩa về Khoa
- Có tính hình tượng, sáng tạo, đẹp và mang tính khả thi
- Nội dung bài thuyết trình có sức hấp dẫn và ý nghĩa của trang phục đăng ký
tham gia.
IV. BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIÁM KHẢO
1. Ban Tổ chức:
- Đ/c Nguyễn Võ Châu Ngân Chủ tịch Công đoàn khoa

Trưởng ban

- Đ/c Phan Kiều Diễm

Bí thư Đoàn khoa

Phó ban

- Đ/c Bùi Thị Bích Liên

P. Bí thư Đoàn khoa

Phó ban

- Đ/c Tô Văn Nhơn

Ủy viên thường vụ BCH đoàn khoa

- Các đ/c là UVBCH Đoàn khoa, BCH các chi đoàn

Phó ban
Thành viên

2. Ban Giám khảo:
- BCH Đoàn khoa sẽ trực tiếp mời đại diện BCN khoa, đại diện Công Đoàn Khoa,
đại diện BCH Đoàn khoa và đại diện cán bộ làm thành phần Ban Giám Khảo.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- 01 giải nhất:

300.000 đồng + giấy khen

- 01 giải nhì:

200.00 đồng + giấy khen

- 03 giải khuyến khích: 100.000 đồng + giấy khen
Ban tổ chức rất mong các chi đoàn hưởng ứng tham gia để cuộc thi thành công tốt đẹp.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
- Ban tổ chức cuộc thi
- Văn phòng Đoàn khoa Môi Trường & TNTN
- Đ/c Nhơn: 01658405622; e-mail: nhon105500@student.ctu.edu.vn

Duyeät Khoa
(Đã ký)
Lê Hoàng Việt

TM.Ban Toå Chöùc
P.Tröôûng ban
(Đã ký)
Phan Kiều Diễm

