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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HCM 

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CÔNG 

NGHỆ SÀI GÒN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập _  Tự Do _ Hạnh Phúc 

Số: 26 / DSG - CĐ 
              

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27  tháng 9 năm 2017 

                                                            

Thông báo kế hoạch tổ chức 
Liên hoan văn nghệ Giảng viên, Cán bộ, Nhân viên 

Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn -  Năm 2017 

Chủ đề  

“STU hòa điệu dân ca 3 miền” 
 

Thiết thực chào mừng các ngày lễ của trường: chào mừng ngày Nhà giáo Việt 

nam, kỷ niệm 20 năm thành lập trường đại học Công Nghệ Sài Gòn 1997 – 2017, chào 

mừng đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2018-2023, Ban chấp hành Công đoàn 

(BCHCĐ) trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn kính gửi đến Ban Giám hiệu kế hoạch tổ chức 

"Liên hoan văn nghệ Giảng viên, Cán bộ, Nhân viên – Năm 2017” gồm nội dung như 

sau: 

          

 I- Mục đích, ý nghĩa và yêu cầu: 

- Liên hoan văn nghệ  Giảng viên, Cán Bộ, Nhân viên - Năm 2017 là hoạt động 

có ý nghĩa tuyên truyền sâu rộng trong Giảng viên, Cán bộ, Nhân viên 

(GVCBNV) tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, cổ vũ các tập thể, cá 

nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017 và chào mừng các 

ngày trọng đại của nhà trường. 

- Thông qua hoạt động liên hoan để đánh giá chất lượng phong trào văn hoá, văn 

nghệ, phong trào xây dựng đơn vị trong GVCBNV của các tổ công đoàn cơ sở 

(CĐCS). 

- Liên hoan văn nghệ với chủ đề “STU hòa điệu dân ca 3 miền” mang ý nghĩa 

sâu đậm về những giai điệu quê hương ba miền đất nước, những bài hát mang 

đậm bản sắc văn hóa dân tộc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, đặc biệt là 

những giai điệu dân ca 3 miền. 

- Liên hoan là dịp để các tổ CĐCS có điều kiện giao lưu văn hoá, văn nghệ, gặp 

gỡ chia sẻ kinh nghiệm trong công tác. 

- Yêu cầu các tổ CĐCS trực thuộc xây dựng kế hoạch tham gia chương trình, 

động viên, tổ chức cho đoàn viên tích cực tham gia liên hoan đạt chất lượng và 

hiệu quả thiết thực. 

II- Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: Diễn ra vào lúc 15h Thứ Năm, ngày 26/10/2017. 

- Địa điểm: Hội trường B lầu 5 khu C.  
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III- Đối tượng tham gia: 

 Đối tượng tham gia phải là GVCBNV cơ hữu đang công tác, làm việc tại 

trường đại học Công Nghệ Sài Gòn. 

 

IV- Chủ đề và hình thức thể hiện: 

1. Chủ đề: Ca ngợi và hướng về những vùng, miền của quê hương. 

2. Hình thức thể hiện: Mỗi đơn vị đăng ký 01 nội dung như sau: 

- Dàn dựng thành 01 tiết mục văn nghệ tổng hợp giới thiệu về đơn vị của 

mình và giai điệu dân ca của quê hương ba miền.  

- Thời lượng dành cho mỗi đội là 15 phút trong đó các đội có thể dàn dựng 

một chương trình có 02 phần: Phần giới thiệu về đặc thù riêng của đơn vị 

mình, sau đó phần hai là các tiết mục nhỏ nối nhau như đơn ca, song ca, tốp 

ca hoặc kịch, hoạt cảnh, ... có thể sử dụng múa, nhảy minh hoạ, đệm hát 

bằng nhạc cụ hoặc sử dụng nhạc nền riêng (ghi vào đĩa CD hoặc USB). Các 

phần thi đảm bảo trong thời lượng mà BTC đã thông báo. 

- Trường hợp các tổ công đoàn có ít đoàn viên thì có thể liên quân với tổ 

công đoàn khác có số lượng tương tự.  

3. Hình thức chấm giải, trao thưởng:  

- Ban tổ chức sẽ mời các nhạc sĩ, biên đạo làm Ban giám khảo chấm điểm 

cho liên hoan. Theo đó, Ban giám khảo sẽ chấm điểm độc lập cho các tiết 

mục tham gia sau đó cộng lại thành điểm tổng kết (dự kiến có 3 giám khảo 

chấm, điểm tối đa là 30 điểm/tiết mục). 

- Các đơn vị dự thi theo 01 chương trình văn nghệ tổng hợp trong đó có 2 

phần: giới thiệu đơn vị và những tiết mục dân ca 3 miền đất nước.  

- Căn cứ kết quả chấm điểm của Ban giám khảo cho các đội, Ban tổ chức sẽ 

xem xét, trao thưởng nhất, nhì, ba cho các nội dung theo thông báo. 

4. Giải thưởng: 

- Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho những tiết mục đạt kết quả cao, BCH 

Công Đoàn trường sẽ tặng giấy khen.  

- Cơ cấu giải thưởng như sau: 

 Giải thưởng cho tập thể có tiết mục giới thiệu đơn vị hay: 

                                               Giải nhất :  Giấy khen +    800.000 đ 

                                               Giải nhì:     Giấy khen +    500.000 đ 

                                               Giải ba:      Giấy khen +    300.000 đ 

 

 Giải thưởng cho tập thể có chương trình được dàn dựng hay:     

                                               Giải nhất :  Giấy khen +    800.000 đ 

                                               Giải nhì:     Giấy khen +    500.000 đ 
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                                               Giải ba:      Giấy khen +    300.000 đ 

  

 Giải thưởng cho tập thể có chương trình có nội dung ý nghĩa:                    

                                                Giải nhất :  Giấy khen + 1.200.000 đ 

                                                Giải nhì:    Giấy khen +     700.000 đ 

                                                Giải ba:     Giấy khen +     500.000 đ 

 

 5 Giải khuyến khích tham gia phong trào :    

                        5 Giấy khen + 1.500.000đ 

         Tổng cộng:                      7.100.000đ 

 

 Tổng cộng phần giải thưởng là “ Bảy triệu một trăm nghìn đồng” 

 

5. Thời gian tổ chức: 

- Các tổ công đoàn đăng ký tiết mục văn nghệ tham gia về Ban tổ chức: Từ 

ngày ra thông báo thể lệ đến 14/10/2017. 

- Danh sách đăng ký bao gồm: Tên đơn vị tổ công đoàn, nếu có liên quân 

cũng cần ghi rõ liên quân với tổ khoa nào; chương trình văn nghệ tổng hợp 

bao gồm : loại tiết mục gì, tên tiết mục, tên tác giả sáng tác, tên người biểu 

diễn. Đề nghị gửi đăng ký cả bản giấy và bản file. 

- Địa điểm nộp đăng ký:  

Bản giấy: tại Văn phòng Khoa Design 

Bản file: gửi email cho hung.tranxuan@stu.edu.vn 

- Thời gian họp các đơn vị tham dự liên hoan, bốc thăm thứ tự tham gia liên 

hoan lúc 10h Thứ Sáu, ngày 20/10/2017 tại VP Đảng Ủy – Công đoàn. 

- Thời gian ráp nhạc từ ngày 23/10 đến ngày 25/10/2017 tại hội trường B.  

- Thời gian trang trí sân khấu: 23, 24, 25/10/2017. 

- Thời gian bên cho thuê ATAS lắp dặt hệ thống ATAS ngày 25/10/2017.                           

- Thời gian diễn ra liên hoan: từ 15h đến 22h ngày 26/10/2017. 

V- Thành lập Ban tổ chức: 

- Đ/c Nguyễn Kiều Oanh - Chủ tịch CĐ – Trưởng ban tổ chức  (0938.69.15.85) 

- Đ/c Trần Xuân Hưng - UV BCH CĐ – Thành viên BTC (0935.28.35.63) 

- Đ/c Tống Hồ Phú Thuận - Tổ trưởng tổ CĐ P. QLKH& Sau ĐH – Thành viên BTC 

- Đ/c Trương Mỹ Châu - UV BCH CĐ – Thành viên BTC 

- Đ/c Trương Thị Huệ - Thư ký khoa Design – Thành viên BTC 

- Đ/c Nguyễn Thị Phương Dung - Giảng viên khoa Design - Thành viên BTC                                         

- Các đồng chí tổ trưởng tổ Công đoàn các khoa – Thành viên BTC 

VI- Tiến độ thực hiện: 
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- Xây dựng kế hoạch từ ngày 18/9 – 20/9/ 2017 

- BCH họp thống nhất nội dung 21/9/2017 

- Trình Hiệu trưởng phê duyệt ngày 27/09/2017 

- Triển khai đến các tổ công đoàn thực hiện từ 29/09/2017– 26/10/ 2017 

- BCH họp với các tổ trưởng tổ công đoàn các khoa thống nhất nội dung liên 

hoan văn nghệ từ ngày 02/10 – 06/10/2017 

- Họp tổng kết lúc 10h Thứ Sáu, ngày 3/ 11 /2017 tại VP Đảng ủy – Công Đoàn 
 

  TM. BAN CHẤP HÀNH 

            Chủ tịch 

      

 

  (Đã ký) 

 

        ThS. Nguyễn Kiều Oanh 

 

                                     

 


