HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
BCH TP. HỒ CHÍ MINH
___
Số: 17/TB-BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO SỐ 01
Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên TP. Hồ Chí Minh” lần thứ 6 - năm 2022
_______
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BTK ngày 25/4/2022 của Ban Thư ký Hội Sinh
viên Thành phố về việc tổ chức Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên TP. Hồ Chí Minh” lần thứ
6 - năm 2022, nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Chương trình khai mạc và Vòng
loại của Hội thi, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố thông báo đến các đơn vị một
số nội dung sau:
1. Công tác tiếp nhận hồ sơ:
Sau quá trình triển khai và tiếp nhận đăng ký tham gia, Ban Tổ chức Hội thi đã
nhận được số lượng đăng ký là 794 thí sinh từ 38 đơn vị đạt yêu cầu tham gia Hội thi
(danh sách đang tổng hợp sẽ gửi sau).
2. Chương trình khai mạc và Vòng loại Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên TP. Hồ
Chí Minh” lần thứ 6 - năm 2022:
2.1. Chương trình khai mạc và Vòng loại:
- Thời gian: 07g30 ngày 08/5/2022 (Chủ nhật).
- Địa điểm: Nhà Văn hóa Sinh viên tại khu đô thị ĐHQG-HCM
(phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương)
- Nội dung chương trình:
+ Tập trung, điểm danh, nhận số báo danh.
+ Văn nghệ.
+ Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.
+ Giới thiệu tổng quan về Hội thi.
+ Phát biểu khai mạc của Thường trực Hội Sinh viên Thành phố.
+ Phát biểu hưởng ứng của đại diện thí sinh.
+ Nghi thức khai mạc.
+ Hướng dẫn và thi phần thi kiến thức.
- Thể lệ phần thi kiến thức và cách thức chọn thí sinh vào Vòng Bán kết 1:
thực hiện theo thể lệ Hội thi được ban hành kèm theo Kế hoạch số 06/KH-BTK ngày
25/4/2022 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố.
* Lưu ý: Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường (hoặc Ban Thường vụ Đoàn
trường đối với trường chưa có tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam) cử một đồng chí Ủy
viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường (hoặc Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường)
phụ trách thí sinh của đơn vị, đồng thời cử nhân sự hỗ trợ bảo quản tư trang của thí
sinh đơn vị khi tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chương trình.

- Trang phục: Áo Hội Sinh viên Việt Nam hoặc áo sơ mi trắng, mang giày hoặc
dép có quai hậu. Tất cả thí sinh mặc quần tây màu đen (khuyến khích thí sinh nữ mặc
váy màu đen). Lưu ý: thí sinh không mặc quần có màu sáng, kiểu rách, váy quá ngắn,
không nhuộm tóc màu quá nổi bật. Thí sinh không đảm bảo quy định trên sẽ không
được tham gia tập luyện và ghi hình đồng diễn “Những bước chân tiên phong”.
2.2. Hoạt động Cán bộ Hội Sinh viên Thành phố chào mừng Đại hội Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh các cấp:
- Thời gian: 09g00 ngày 08/5/2022 (Chủ nhật).
- Địa điểm: Khuôn viên Nhà Văn hóa Sinh viên tại khu đô thị ĐHQG-HCM.
- Đối tượng tham gia: Các đồng chí Cán bộ Hội Sinh viên Thành phố và tất cả
thí sinh tham gia Vòng loại Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên TP. Hồ Chí Minh” lần thứ 6 năm 2022.
- Các hoạt động chính:
+ Thực hiện khối biểu trưng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ
Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
+ Thử thách “Những bước chân tiên phong”: Đồng diễn thực hiện videoclip
tuyên truyền chào mừng Đại hội Đoàn các cấp trên nền bài hát “Những bước chân tiên
phong” (sáng tác: Mai Trâm) - ca khúc chính thức của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
3. Một số lưu ý đối với thí sinh:
- Thí sinh có mặt lúc 07g00 ngày 08/5/2022 (Chủ nhật) để làm công tác điểm
danh, nhận số báo danh và bố trí vị trí ngồi tại khu vực tổ chức chương trình khai mạc
và Vòng loại. Thí sinh quét mã QR điểm danh tham gia sự kiện trên ứng dụng hỗ trợ
sinh viên SV360 (thời gian đăng ký nhận vé sự kiện từ 07g00 ngày 04/5/2022 đến
08g00 ngày 08/5/2022) được bố trí trong khu vực diễn ra chương trình.
- Thí sinh chủ động trang bị thiết bị thông minh của cá nhân (điện thoại, laptop,
ipad,…) có kết nối mạng Internet (3G, 4G, 5G,…) để dự thi phần thi kiến thức theo sự
hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội thi. Ban Tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm trong các
trường hợp thí sinh đang thi mà xảy ra lỗi mất kết nối do đường truyền mạng hoặc do
lỗi thiết bị (nếu lỗi thuộc về Ban Tổ chức, Ban Tổ chức sẽ xem xét, quyết định).
- Tại Vòng loại, Ban Tổ chức Hội thi chỉ mở đề thi trong khoảng thời gian
nhất định, sau đó hệ thống tự động khóa lại để ghi nhận kết quả của thí sinh. Thí sinh
không tham gia trong khoảng thời gian đó sẽ không được khiếu nại hoặc tham gia thi
bổ sung (trường hợp đặc biệt do Ban Tổ chức xem xét, quyết định).
- Sau khi kết thúc Chương trình khai mạc và phần thi kiến thức Vòng loại, thí
sinh tập trung tại khu vực tập luyện đồng diễn để tham gia thực hiện sản phẩm tuyên
truyền chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp theo điều phối của Ban
Tổ chức.
Các vấn đề liên quan đến công tác thí sinh, vui lòng liên hệ đồng chí Hồ Đắc Cẩm
Bình - Cán bộ Văn phòng Hội Sinh viên Thành phố (Số điện thoại: 0901.425.451).

4. Công bố kết quả vòng loại Hội thi:
Kết quả 100 thí sinh xuất sắc nhất Vòng loại tham gia Vòng Bán kết 1 được chọn
theo cách thức quy định trong thể lệ Hội thi dự kiến công bố lúc 21g00 ngày
08/5/2022 (Chủ nhật) trên trang mạng xã hội “Sinh viên thành phố Bác” và trang tin
điện tử của Hội Sinh viên Thành phố. Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố sẽ tổ chức
họp triển khai thể lệ và tập huấn chuyên đề cho 100 thí sinh tham gia Vòng Bán kết 1
(theo thông báo riêng).
Để Hội thi diễn ra thành công, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố đề nghị
các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo.

Nơi nhận:
- Thường trực Hội Sinh viên Thành phố;
- Ban Tổ chức Hội thi;
- Đoàn - Hội Sinh viên các trường;
- Thí sinh tham gia Hội thi;
- Lưu VP.
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