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N�m hoc 2021-2022 

C�n cu Kê ho¡ch sô 47/KH-CÐCS ngày 05/10/2021 cça Công doàn co so Truong 
Dai hoc Säi Gôn vÁ ký niÇm 91 n�m Ngày thành lp HÙi Liên hiÇp Phå nt ViÇt Nam 

(20/10/1930 - 20/10/2021) và 11 n�m Ngày Phå nï ViÇt Nam (20/10/2010 - 20/10/2021);
Công doàn co sò Truong �¡i hÍc Sài Gon xây dång ké ho¡ch tó chéc cuÙc thi 

SGU-Khoe cùng Sài Gon -Vui �ón ngày mói" vÛi nhïng nÙi dung sau: 

1. Myc dích, yêu câu 

- Ký niÇm 91 n�m Ngày thành lâp HÙi Liên hiÇp Phå nï ViÇt Nam (20/10/1930-
20/10/2021), ký niÇm 11 n�m Ngày Phå nï ViÇt Nam (20/10/2010 -20/10/2021).

- Dong viên nïï viên chéc, nguöi lao �Ùng (VC-NLÐ) tich cuc hÍc tâp nâng cao 

trinh dÙ, h�ng hái thi �ua, phân �âu hoàn thành xuât s�c nhiÇm vå, xây dung gia �inh 

No am, tiên bÙ, h¡nh phúc, v�n minh". 

Hinh thành thói quen tp luyÇn thê duc, thê thao; duy tri, täng cuong, nâng cao séc 

khoe, �·c biÇt trong giai �o¡n phòng, chông dich bÇnh Covid-19; t¡o sân choi lành m¡anh 
cho VC-NLÐ trong truong. 

2. Doi tuong, thÝi gian 
a. Doi tuong dr thi: VC-NLÐ �ang công tác t¡i Truong �¡i hÍc Sâi Gòn. 

b. Thoi gian tó chre cuÙe thi: Tt ngày 05/10/2021 dén 17 gio, ngáày 20/10/2021
3. Cách thrc dy thi và co câu giái thwong 
a. Cách thrc dy thi: 

Mõi Công doàn bÙ phn (C�BP) gëi 01 clip vn �Ùng theo nh¡c. Trong clip là 
phàn the hiÇn cúa tiëmg cá nhán, thrc hiÇn t¡i nhà; dugc biên tp, cát ghép sao cho dat 
hiu quå cao nhât. 

Clip tham gia dy thi phái có ít nhât tù 04 thành viên tro lên; có thÝi l luong të 3-5 

phút; có chát lugng, �Ù nét cao và có nÙi dung phù hop vói chç �Á cuÙc thi. 
Clip can có phân giói thiÇu tên và thông diÇp cça C�BP gii dén cuÙe thi. 
- Chù tich CEBP gëi file clip tham gia dy thi ve dia chi e-mail cça Vän phong công 

doàn: vpcongdoan@sgu.edu.vn 



b. Co câu giäi thwong: 
- 01 Giài �·c biÇt :2.000.000�ông/giái

:1.500.000�ông/giäi
:1.200.000�ông/giäi
:1.000.000dông/giäi

- 10 Giài khuy�n khích 700.000 dông/giäi 

- 01 Giäi nhât 
-03 Giai nhi 

- 05 Giai ba 

Co câu giài thuÛng có thê thay �ôi tùy tinh hinh thrc tê.

c. MÙt sô quy �inh khác: 
- Clip du thi chua dat giài cça b¥t ký cuÙc thi nào; 
Trang phuc, dÙng tác, hinh ành, lÝi bài nh¡c cça bài thi không vi ph¡m thu§n 

phong mý tåc, �¡o �úrc, v�n hóa ViÇt Nam; 
- Khuyên khich thu hút �ông dáo VC-NLÐ tham gia, nÙi dung sáng t¡o të bài tâp 

thé dåc thê thao. 
- Công doàn Truong së hô tro kinh phí 300.000 �ông/CÐBP �ê thuc hiÇn clip. 
Tren day là kê ho¡ch cuÙc thi "SGU- Khôe cùng Säi Gon - Vui �ón ngày mÛi", �è 

nghË Chù tich các C�BP c�n ct ké ho¡ch phÑ bién vå vn �Ùng toàn thÁ VC-NLÐ tich 

cyc huong úng tham gia �ê cuÙc thi thành công tot dep./. 

Noi nhân: 
- Dång üy- Ban Giám hiÇu (�Ã báo cáo); 
- Các CDBP (thrc hiÇn); 
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