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Thực hiện kế hoạch số 218/ KH – ĐTN ngày 5 tháng 10 năm 2018 của BCH 

Đoàn Trường Sư phạm về việc “Tìm kiếm tài năng K53” năm học 2018 - 2019; 

BCH Đoàn Trường triển khai kế hoạch tham gia cuộc thi, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích:   

- Chào mừng kỷ niệm 52 năm ngày truyền thống của Trường (31/10/1966 - 

31/10/2018); Nhằm tạo không khí phấn khởi, sôi nổi, bồi dưỡng và giáo dục truyền 

thống cho sinh viên; 

- Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, tăng cường giao lưu, học hỏi giữa các bạn tân 

sinh viên trong toàn trường; 

- Giúp sinh viên thể hiện bản lĩnh, năng khiếu của bản thân, qua đó, phát hiện 

những tài năng mới để tuyển chọn vào Câu lạc bộ Văn nghệ xung kích của Nhà trường;  

2. Yêu cầu: 

- Tổ chức Hội thi thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.  

- Nội dung và hình thức phong phú, thu hút sự tham gia của sinh viên, thể hiện 

được năng khiếu của sinh viên K53. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: 

1. Thời gian, địa điểm: 

- Vòng sơ khảo: 8h00’ - Chủ nhật - Ngày 21/10/2018 tại Hội trường C1 

- Vòng chung khảo: 19h00’ - Thứ 4 - ngày 31/10/2018 tại Hội trường C1 

2. Đối tượng tham gia: 

- Là sinh viên K53 của nhà trường. 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, CÁCH ĐÁNH GIÁ: 

 1. Nội dung: 

 - Chủ đề: Các tiết mục truyền thống ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Đất nước, ngành 

nghề, nhà trường, tình yêu cuộc sống, các tiết mục thể hiện sự năng động, hiện đại, sức 

tươi trẻ, màu sắc của sinh viên. 

 - Thể loại:   -  Hát, múa: hình thức hát đơn, múa đơn. 

   - Các thể loại khác: MC, Kịch, nhạc cụ, võ thuật… 

  2. Hình thức đăng ký và dự thi 



 - Đăng ký: thí sinh đăng ký tham gia Hội thi (theo mẫu đính kèm) nộp tại: văn 

phòng Đoàn thanh niên - phòng 309 hoặc Văn phòng Hội Sinh viên - phòng 310 Nhà 

A2 trước 15h ngày 18/10/2018. 

 Để đảm bảo cho chương trình “Tìm kiếm tài năng sinh viên K53” năm học 

2018 – 2019 được thành công Ban chấp hành Đoàn trường yêu cầu số lượng tối 

thiểu sinh viên K53 tham gia Hội thi của các Liên chi đoàn ở vòng sơ khảo như sau:  

+ Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Ngữ Văn, Toán: mỗi đơn vị 15 thí 

sinh tham gia;  

+ Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Giáo dục chính trị, Tâm lý giáo dục, Sinh 

học, Thể dục Thể thao, Bộ môn Ngoại ngữ: khuyến khích tất cả sinh viên K53 tham 

gia; 

- Dự thi: 

+ Vòng sơ khảo: Thí sinh biểu diễn 01 tiết mục năng khiếu của mình. Đối với thí 

sinh dự thi năng khiếu hát, múa thì thí sinh đó phải thể hiện 1 bài hát, múa mà thí sinh 

lựa chọn nhưng hát không có nhạc nền (múa được sử dụng nhạc nền). 

 + Vòng chung khảo: Các thí sinh được chọn vào vòng chung khảo sẽ thể hiện 

năng khiếu tự chọn (có thể là tiết mục thi ở vòng sơ khảo hoặc đăng ký tiết mục khác) 

và được sử dụng sự hỗ trợ của các thành viên khác trên sân khấu. 

 + Các tiết mục dự thi vòng chung khảo có thể sử dụng nhạc đệm trên băng đĩa, 

không được ghi sẵn phần lời ca, phần bè đệm.  

Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị các đơn vị liên hệ trực 

tiếp với đồng chí Nguyễn Nhạc, Phó Bí thư Đoàn trường, SĐT: 0981.210.988. 

Trên đây là kế hoạch tham gia cuộc thi “Tìm kiếm tài năng K53” năm 2018 -

2019, BCH Đoàn trường đề nghị các Liên chi đoàn, Chi đoàn nghiêm túc triển khai 

thực hiện. 

 

      Nơi nhận: 

- Như Kính gửi;              

-  Lưu VP ĐTN.  

TM. BAN CHẤP HÀNH 

 P. Bí thư 

(Đã ký) 

 

 

  ThS. Nguyễn Nhạc 
 

 

                              

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



      

    ĐOÀN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                               

                                                                                                                                                                           

         Thái Nguyên, ngày    tháng      năm 2018                 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ  
THAM GIA HỘI THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG SINH VIÊN K53 

NĂM HỌC 2018 - 2019 

 

1. Thông tin cá nhân: 

- Họ tên: ................................................................................................................................................ 

- Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................................................ 

- Giới tính:  ...........................................................................................................................................          

- Đơn vị (Lớp, Khoa): ........................................................................................................................... 

- Điện thoại: .......................................................................................................................................... 

2.  Năng khiếu dự thi: (Hát, múa, MC, thể loại khác...):  

Stt Tên tiết mục dự thi Thể loại Tác giả Ghi chú 

1     

2     

 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ THI 

                                                                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên) 

  

 

 

 


