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THÔNG BÁO  
Về việc tổ chức Hội thi tiếng hát sinh viên truyền thống  

cấp Khoa năm học 2022 – 2023 
 
 

 

- Căn cứ vào Kế hoạch số 908/KH-GDTHMN ngày 03 tháng 10 năm 2022 về việc 

tổ chức Hội thi Hội thi tiếng hát sinh viên truyền thống cấp Khoa năm học 2022 – 2023; 

- Hướng tới Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành Trường Đại học Đồng Tháp 

(2003 – 2023); Giáo dục truyền thống đào tạo của ngành, Trường, Khoa; Tuyển chọn 

những tiết mục xuất sắc và thành viên tham dự Hội thi tiếng hát sinh viên cấp Trường; 

- Giao lưu gặp gỡ tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong sinh hoạt văn hóa 

nghệ thuật giữa sinh viên các khóa của Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non.  

Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non thông báo đến các lớp sinh viên về việc 

tham dự Hội thi Hội thi tiếng hát sinh viên truyền thống cấp Khoa năm học 2022 – 

2023 như sau: 

1. Chủ đề Hội thi: “HÁT VANG BÀI CA SƯ PHẠM” 

2. Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy thuộc Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non  

3. Thể loại tham gia 

- Hát đơn ca (nam, nữ); Song ca, tam ca; Tốp ca – Hát múa; Múa độc lập. 

4. Thời gian và địa điểm 

- Vòng sơ khảo: Dự kiến ngày 20 tháng 10 năm 2022, tại Giảng đường 1 

- Vòng chung kết: Dự kiến ngày 27 tháng 10 năm 2022, tại Hội trường H1. 

5. Cơ cấu giải thưởng 

- Đơn ca: 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba,  

- Song ca: 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba, 

- Tốp ca : 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba,  

- Hát, Hát múa: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba 

6. Đăng kí dự thi 

Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn các lớp phổ biến cho thành viên của lớp mình 

đăng kí tham dự, mỗi lớp có ít nhất 01 tiết mục tùy theo sở trường của thành viên trong 

lớp sẽ lựa chọn thể loại dự thi. 

Thời gian các lớp đăng kí, hạn cuối là ngày 10/10/2022 (Cô Kim Thúy) 

Thông tin liên hệ: Mọi thắc mắc về Hội thi trực tiếp gặp đại diện Ban tổ chức 

(Cô Trần Thị Kim Thúy – Số điện thoại: 0944821039). 

 

 



7. Tổ chức thực hiện 

 7.1. Chuyên viên Quản lý sinh viên, CVHT và Liên chi đoàn Khoa 

Chuyên viên QLSV và giảng viên CVHT thông báo đến lớp để đăng kí dự thi 

và tổ chức tập luyện các tiết mục dự thi.  

Liên chi đoàn Khoa tuyên truyền trong Đoàn viên tích cực tham gia và cổ vũ 

cho Hội thi; 

 7.2. Các đơn vị lớp 

  - Chuẩn bị các tiết mục tham gia Hội thi; 

  - Cử cổ động viên cổ vũ trong đêm chung kết Hội thi. 

Trên đây là thông báo tổ chức Hội thi tiếng hát sinh viên truyền thống cấp Khoa năm 

học 2022 – 2023, đề nghị các bộ phận liên quan thực hiện tốt nội dung thông báo này./. 

 

Nơi nhận: 
- CVHT, CBQLSV; 
- Các lớp năm II, III, IV 
- Trang web Khoa; Lưu VT. 
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(đã kí) 
    

Nguyễn Thị Kiều 
   

      

  

        

 


