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KẾ HOẠCH 
Về việc Tổ chức Ngày hội đón Tân sinh viên khóa K23 năm học 2017 – 2018 

------------------------------- 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên năm học 2017-

2018; Nhằm chào mừng Tân sinh viên khóa K23 năm học 2017 – 2018 tựu trường. BCH Đoàn 

trường ĐH Duy Tân xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội chào đón Tân sinh viên khóa 

K23 năm học 2017 – 2018,  với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU: 

- Kỷ niệm 23 năm ngày thành lập trường Đại Học Duy Tân (11/11/1994 – 11/11/2017); 

- Tổ chức giao lưu, chào mừng Tân sinh viên khóa K23 năm học 2017 – 2018 tựu 

trường. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: 

1. Thời gian: 07h00 – 16h00 ngày 09/09/2017 

2. Địa điểm:  Cơ sở 03 Quang Trung – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng. 

III. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG THAM GIA: 

 - Gồm 15 LCĐ khoa trực thuộc 

- Mỗi đơn vị cần đảm bảo số lượng tham gia từ 50 đến 70 đoàn viên. 

- Ngoài ra, các LCĐ khoa có thể liên kết tập luyện và tham gia với nhau. 

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC:  

1. Gian hàng trưng bày ( hệ số 1 ): 

- Hình thức tổ chức: Mỗi LCĐ khoa tự dựng 01 gian hàng, trưng bày sức sống, ảnh hoạt 

động của LCĐ khoa hoặc Khoa;  

Mỗi LCĐ khoa sẽ bốc xăm khu vực của LCĐ khoa mình, tự dựng theo phong cách 

riêng, đặc thù riêng của từng khoa. 



Ngoài ra mỗi gian hàng còn có thể tạo dựng trò chơi nhỏ cho gian hàng, chợ đồ cũ, 

buôn bán đồ lưu niệm hoặc thức ăn có sẵn ( không nấu nướng tại chỗ ). 

- Hình thức chấm điểm: Sức sống mạnh mẽ, sáng tạo, vui tươi mang không khí tuổi trẻ 

sôi nổi, trò chơi sáng tạo gây sức hút cộng đồng… 

Cơ cấu giải: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 Giải Ba 

- Đăng ký gian hàng trước : ngày 01/09/2017 

2. Nhảy Flashmob – Bollywood ( hệ số 2 ): 

- Mỗi LCĐ khoa bắt buộc nhảy 01 bài nhảy sau: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Despacito-

Luis-Fonsi-Daddy-Yankee/ZW78E7BB.html 

- Mỗi LCĐ khoa nhảy 01 bài tự chọn Bollywood : nhạc tự chọn, bài nhảy không quá 03 

phút 30s 

Nộp nhạc về cho BTC trước ngày 05/09/2017 trực tiếp về mail Đoàn trường: 

doanthanhnien.duytan@gmail.com hoặc gửi link driver qua mail với cú pháp: 

Tiêu đề: Nhạc Bollywood – LCĐ khoa …. 

Nội dung: ( kèm theo link nhạc )  

- Hình thức chấm điểm: Đồng, đều, sáng tạo, trang phục 

- Cơ cấu giải: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba bằng điểm trung bình cộng của 02 bài. 

3. Teambuilding ( hệ số 1 ): 

- Thông báo tại ngày hội 

4. Hóa Trang (hệ số 2): 

- 01 Nam Bựa Vương: yêu cầu phải là sinh viên K23, hóa trang Nam thành Nữ, nhan sắc 

càng xấu càng tốt, có năng khiếu cá nhân. 

- 01 Nam Hoa Vương: yêu cầu hóa trang Nam thành Nữ, nhan sắc trang điểm đẹp càng 

giống nữ càng tốt, có năng khiếu cá nhân. 

- Cơ cấu giải: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba cho mỗi nhân vật – điểm toàn đoàn 

được tính trung bình cộng của 2 nhân vật. 

5. Miss Xì-trum (hệ số 2): 

- 01 Miss Xì-trum: yêu cầu là Nữ, có chiều cao dưới 1.5 mét , xinh xắn, có năng khiếu   

cá nhân, phải là sinh viên trong khoa của mình. Trừ LCD khoa Kiến Trúc, Cao Đẳng Thực 

Hành, Xây Dựng có thể mượn thí sinh từ khoa khác hoặc có thể từ 1,53mét trở xuống. 

V. KINH PHÍ: 

- Hỗ trợ kinh phí từ BGH nhà trường. 



VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Đoàn trường ĐH Duy Tân: 

- Chuẩn bị tất cả các điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm, nội dung, an ninh trật tự, 

kỹ thuật…phục vụ hoạt động. 

- Chuẩn bị kinh phí tổ chức Ngày hội, khen thưởng, nội dung thi phù hợp. 

- Thành lập Ban Giám Khảo, Ban Tổ Chức chương trình. 

2. Liên Chi Đoàn Khoa trực thuộc: 

- Xây dựng, chọn đội hình, lực lượng tham gia các hoạt động theo số lượng quy định 

ở trên. Tổ chức tập luyện, chuẩn bị tốt các nội dung tham gia các hoạt động. 

- Chủ động chuẩn bị kinh phí cho việc tham gia Ngày hội của đơn vị mình. 

- Báo cáo nội dung tham gia đến Lãnh đạo Khoa, các Chi Đoàn trực thuộc và kết quả 

đạt được, thành tích trong ngày hội. 

3. Phòng Truyền Thông: 

- Hỗ trợ hình ảnh, đưa tin truyền thông về chương trình. 

4. Phòng Cơ Sở Vật Chất: 

- Hỗ trợ Âm Thanh, sân khấu, bục phát biểu, ổ cắm điện, dây điện đầy đủ đến các Gian 

Hàng; 

- Hỗ trợ 02 bàn cho mỗi gian hàng. 

Trên đây là kế hoạch Tổ chức Ngày hội chào đón Tân sinh viên khóa K23 năm học 

2017 – 2018, BCH Đoàn  trường ĐH Duy Tân đề nghị các đơn vị trực thuộc chuẩn bị tham 

gia tích cực trong hoạt động lần này./. 

 
 

Nơi nhận:     
- Đảng Ủy, BGH Trường ĐH Duy Tân (b/c);                                            

- Thành Đoàn Đà Nẵng (b/c) ;                                                                        

- Liên Chi Đoàn các khoa trực thuộc (t/h); 

- Lưu: VT. 

TM.BTV ĐOÀN TRƯỜNG ĐH DUY TÂN 

BÍ THƯ 

 

 Mai Xuân Bình 

Ý KIẾN CỦA ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH DUY TÂN 


