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H逢噂ng t噂i k雨 ni羽m 85 n<m ngày thành l壱p Aoàn Thanh niên C瓜ng s違n H欝 

Chí Minh(26/3/1931-26/3/2016), các ngày l宇 l噂n c栄a đ医t n逢噂c và ngày h瓜i toàn 
dân b亥u c穎 Qu嘘c h瓜i và H瓜i đ欝ng nhân dân các c医p(22/5/2016); BCH H瓜i Sinh 
viên tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c phát đ瓜ng trong toàn th吋 Aoàn viên, H瓜i viên, 
sinh viên cu瓜c thi “Viｘt vｚ thＺy cô và mái tr⇔ぜng AＴi hがc Khoa hがc” v噂i mong 
mu嘘n góp ph亥n nêu cao nh英ng t医m g逢挨ng đ衣o đ泳c, sáng t衣o và t詠 h丑c c栄a cán 
b瓜, gi違ng viên và sinh viên trong nhà tr逢運ng, nh英ng tình c違m g逸n bó thi院t tha 
v噂i mái tr逢運ng ho員c nh英ng k益 ni羽m đ姻p v隠 th亥y cô, bè b衣n. 

A吋 cu瓜c thi đ逢嬰c di宇n ra thành công t嘘t đ姻p, ban t鰻 ch泳c h逢噂ng d磯n và 
quy đ鵜nh c映 th吋 th吋 l羽 nh逢 sau: 

1. A嘘i t逢嬰ng tham d詠: 
- Toàn th吋 h瓜i viên, sinh viên trong nhà tr逢運ng 

2. Ch栄 đ隠: Vi院t v隠 th亥y cô và mái tr逢運ng: 
- Nh英ng t医m g逢挨ng ng逢運i t嘘t, vi羽c t嘘t, t医m g逢挨ng đ衣o đ泳c, t詠 h丑c và 
sáng t衣o c栄a th亥y cô, bè b衣n 

- T医m g逢挨ng v隠 sinh viên nghèo v逢嬰t khó v逢挨n lên 

- Các s詠 ki羽n, các phong trào đ逢嬰c t鰻 ch泳c ho員c di宇n ra t衣i tr逢運ng 

- Nh英ng k益 ni羽m đ姻p đ嘘i v噂i th亥y cô, mái tr逢運ng 

- Nh英ng gi運 gi違ng hay, h丑c hay 

- T医m g逢挨ng trong gi違ng d衣y, nghiên c泳u khoa h丑c c栄a gi違ng viên, sinh 
viên 

- Tình c違m, s詠 bi院t 挨n đ嘘i v噂i nhà tr逢運ng 

- Nh英ng c詠u sinh viên thành đ衣t 
- Và các ch栄 đ隠 khác xoay quanh ch栄 đ隠 h丑c t壱p, nghiên c泳u khoa 
h丑cầ(Có th吋 làm th挨, vi院t nh衣c..) 
3. Hình th泳c tham d詠:  
- Các h瓜i viên, sinh viên vi院t và đ<ng t違i bài vi院t trên fb c栄a mình, n瓜i 
dung không quá 1000 t瑛, kèm theo hình 違nh chân th詠c v隠 th亥y c嘘 và mái 
tr逢運ng đ衣i h丑c Khoa h丑c đ吋 minh h丑a. 



- Các bài vi院t đ<ng t違i ph違i tag trang thông tin trên trang fanpage chính 
th泳c c栄a Aoàn Thanh niên, H瓜i Sinh viên Nhà tr逢運ng  t衣i đ鵜a ch雨: Aoàn Thanh 
niên – H瓜i Sinh viên tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c; 
https://www.facebook.com/DTNHSVDHKH/ 

4. Ph逢挨ng th泳c đánh giá: 
 Sau th運i h衣n 20 ngày k吋 t瑛 ngày ra thông báo, sinh viên nào có s嘘 like 
ho員c chia s飲 nhi隠u nh医t bài vi院t c栄a mình s胤 đ逢嬰c ban t鰻 ch泳c trao gi違i. Vi羽c 
ch泳ng minh like, chia s飲 nhi隠u hay ít do sinh viên ch映p màn hình k院t qu違 like 
ho員c chia s飲, in ra và n瓜p v隠 v<n phòng Aoàn TN, H瓜i SV nhà tr逢運ng tr逢噂c 
ngày 2/5/2016. 

A嘘i v噂i gi違i sáng t衣o, s胤 c<n c泳 vào n瓜i dung bài vi院t có nét sáng t衣o, 
đ員c bi羽t mà không ph映 thu瓜c vào s嘘 like. Ban t鰻 ch泳c s胤 xem xét, đánh giá d詠a 
trên k院t qu違 n瓜p minh ch泳ng ch映p màn hình c栄a thí sinh v隠 n瓜i dung bài vi院t 
sáng t衣o. 
 Ghi chú: A嘘i v噂i các bài vi院t không trung th詠c, hack like ho員c chia s飲 
違o; ban t鰻 ch泳c s胤 t鰻 ch泳c ki吋m tra phát hi羽n và x穎 lý nghiêm các tr逢運ng h嬰p 
này. 

5. C挨 c医u gi違i th逢荏ng: 
Tên gi違i S嘘 gi違i Tr鵜 giá T鰻ng  

Gi違i nh医t 5 500.000 2.500.000  
Gi違i nhì 5 300.000 1.500.000  
Gi違i ba 5 200.000 1.000.000  
Gi違i KK 5 100.000 500.000  
Gi違i sáng t衣o 5 200.000 1.000.000  
T鰻ng s嘘 gi違i 25  6.500.000  
 Ngoài ra, các thí sinh đ衣t gi違i c┡ng s胤 đ逢嬰c trao gi医y ch泳ng nh壱n tham 
gia cu瓜c thi. 
6. T鰻 ch泳c th詠c hi羽n 

 Các đ挨n v鵜 ph鰻 bi院n r瓜ng rưi n瓜i dung cu瓜c thi t噂i sinh viên đ吋 thu hút 
đông đ違o sinh viên tham gia. 
 H瓜i SV nhà tr逢運ng theo dõi, tuyên truy隠n đôn đ嘘c nh逸c nh荏 các thí 
sinh tích c詠c tham gia th詠c hi羽n 
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