HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
BCH TP. HỒ CHÍ MINH
___
Số: 19/TB-BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO SỐ 02
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, căn cứ kết quả Vòng loại “Thủ lĩnh trí lực song hành”, nhằm chuẩn bị
tốt cho Vòng Bán kết 1 của Hội thi, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố thông báo
đến các đơn vị một số nội dung sau:
1. Kết quả Vòng loại “Thủ lĩnh trí lực song hành”:
Chương trình khai mạc và Vòng loại Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên TP. Hồ Chí
Minh” lần thứ 6 - năm 2022 với chủ đề “Thủ lĩnh trí lực song hành” được diễn ra vào
ngày 08/5/2022 (Chủ nhật) tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học
Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) với sự tham gia của 802 thí sinh đến từ 39 cơ sở Đoàn Hội trên địa bàn Thành phố. Trong đó, có 572 thí sinh hoàn thành phần thi kiến thức
Vòng loại. Trên cơ sở tổng hợp kết quả phần thi kiến thức Vòng thi cấp trường Hội thi
“Thủ lĩnh sinh viên” toàn quốc lần IV năm 2022 và phần thi kiến thức Vòng loại Hội
thi đồng thời thẩm định tiêu chuẩn thể lực thí sinh theo thể lệ, Ban Thư ký Hội Sinh
viên Thành phố thông tin và chúc mừng 100 đồng chí Cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc nhất
Vòng loại đến từ 24 cơ sở Đoàn - Hội tiếp tục tham gia Vòng Bán kết 1 của Hội thi với
chủ đề “Hội Sinh viên trong tim tôi” (danh sách đính kèm).
2. Họp triển khai và tập huấn thí sinh Vòng Bán kết 1:
2.1. Thời gian: từ 17g00 đến 19g00 ngày 10/5/2022 (Thứ ba).
2.2. Địa điểm: Hội trường Thành Đoàn.
(Số 1 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, Quận 1).
2.3. Trang phục: Áo Hội Sinh viên Việt Nam hoặc áo sơ mi trắng, mang giày
hoặc dép có quai hậu.
2.4. Nội dung chương trình:
- Tập huấn chuyên đề “Sáng tạo videoclip trên mạng xã hội Tiktok hiệu quả”.
Báo cáo viên: Thạc sĩ Trần Tuấn Đạt (Tiktoker “Thầy Beo U40”) - Giảng viên Bộ
môn Quan hệ quốc tế Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Nhà sáng tạo nội dung trên
nền tảng mạng xã hội Tiktok.
- Chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền hoạt động Đoàn - Hội trên mạng xã hội
Tiktok. Khách mời: Đồng chí Trang Lê Anh Khoa - Trưởng Bộ phận truyền thông

Ban Phong trào - Tình nguyện UEH, Thành viên Ban Công nghệ và Truyền thông số
UEH, Đoàn trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
- Định hướng một số nội dung, thể lệ Vòng Bán kết 1.
3. Nội dung, thể lệ Vòng Bán kết 1: thực hiện theo Kế hoạch số 06/KH-BTK
ngày 25/4/2022 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố.
4. Một số lưu ý:
- Trường hợp có thắc mắc về kết quả Vòng loại, thí sinh hoặc đơn vị cử thí sinh
có quyền khiếu nại đến Ban Tổ chức Hội thi trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm công
bố kết quả. Sau thời gian trên, Ban Tổ chức không xem xét, giải quyết các trường hợp
khiếu nại về kết quả.
- Thí sinh tham gia Vòng Bán kết 1 gửi 01 hình ảnh chân dung cá nhân (khuyến
khích mặc áo Hội Sinh viên Việt Nam, áo Thanh niên Việt Nam hoặc áo sơ mi trắng,
không gửi ảnh thẻ) để làm thẻ thí sinh. Hình ảnh gửi về địa chỉ
thulinhsinhvien@hoisinhvien.vn trước 09g00 ngày 10/5/2022 (Thứ ba). Đối với các
đơn vị có từ 05 thí sinh trở lên, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường hoặc Ban Thường vụ
Đoàn trường (đối với các trường chưa có tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam) chịu trách
nhiệm tổng hợp hình ảnh thí sinh của đơn vị và gửi tệp nén về Ban Tổ chức theo địa
chỉ trên.
- Thí sinh có mặt trước 30 phút để làm công tác điểm danh, nhận thẻ thí sinh từ
Ban Tổ chức. Trường hợp vắng không tham dự được phải có thông tin bằng văn bản.
- Ban Thư ký Hội Sinh viên trường hoặc Ban Thường vụ Đoàn trường (đối với
các trường chưa có tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam) thông tin nội dung thông báo đến
thí sinh của đơn vị đồng thời có giải pháp hỗ trợ các đồng chí cán bộ Đoàn - Hội đơn
vị tham gia Vòng Bán kết 1 đạt hiệu quả cao.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Lê Thanh Bình - Cán bộ Văn phòng
Hội Sinh viên Thành phố (Số điện thoại: 0347.490.694).
Để Hội thi diễn ra thành công, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố đề nghị
các đơn vị và thí sinh tham gia Hội thi 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.

TL. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TP
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Kim Phẳng

