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Tp. HCM, ngày 28 tháng 10 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

HỘI THI MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 
 

Kính gửi: Quý thầy cô và toàn thể học sinh sinh viên  

- Nhằm thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam; 

- Tìm hiểu các giá trị sống, phát triển kỹ năng mềm, rèn luyện tính cách;  

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho giáo viên và học sinh các lớp, các khoa; 

Phòng công tác HSSV – Tuyển sinh tổ chức các hoạt động hội thi, hội diễn 

chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam với nội dung như sau: 

I. THI ĐẤU BÓNG ĐÁ:  

1. Chủ đề: “Khỏe để học tốt” 

2. Thời gian đăng ký: Từ ngày thứ Tư 26/10 đến ngày thứ Tư 02/11/2022 

3. Thời gian thi: Sẽ thông báo sau. 

3. Địa điểm: Trung tâm thể dục thể thao quận Gò Vấp.  

* Lưu ý: 

+ Mỗi đội gồm có từ 6 đến 8 người, các đội liệt kê đầy đủ thành viên của đội. 

+ Mỗi học sinh, sinh viên chỉ được thi đấu cho một lớp hoặc khoa đang học. 

+ Các đội tham gia đăng ký cho thầy Phú hoặc thầy Tuấn Anh. 

II. THI CẮM HOA:  

1. Chủ đề: “Đóa hồng dâng cô” 

* Thời gian đăng ký: Từ ngày thứ Sáu 28/10 đến ngày thứ Hai 07/11/2022 

* Thời gian thi: Từ 14g30 – 16g00 ngày thừ Tư 16/11/2022 

* Địa điểm: Tại hội trường 2 tầng 4 của trường.  

 



 

D. THI VĂN NGHỆ và THI HÁT KARAOKE: 

1. Chủ đề “Bài ca tặng thầy” 

2. Nội dung: Các bài hát ca ngợi thầy cô, nhà trường, học sinh. 

3. Hình thức: Hát (đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca), múa, nhảy. 

=> Lưu ý:  

Thí sinh có thể đăng ký theo 2 dạng: Hát trên nền nhạc hoặc hát karaoke. 

+ Hát nên nền nhạc beat: Thí sinh tự tìm beat nhạc và gởi cho ban tổ chức. 

+ Thi hát karaoke: Thí sinh đăng ký bài hát. 

4. Thời gian đăng ký: Từ ngày thứ Sáu 28/10 đến ngày thứ Hai 07/11/2022 

5. Thời gian thi:  

- Thi hát trên nền nhạc: Từ 8g30 – 11g30 ngày thứ Tư 09/11/2022 

- Thi hát karaoke: Từ 8g30 – 11g30 ngày thứ Sáu 11/11/2022 

6. Địa điểm: Hội trường 2 tầng 4.  

 

-> Học sinh đăng ký tham gia tại PHÒNG TUYỂN SINH gặp thầy Phú hoặc 

thầy Tuấn Anh. 

 

         BAN TỔ CHỨC 

 

 


