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Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi Flashmob 2019 - “Sóng tuổi trẻ” 

 

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt 

Nam lần thứ X; nhằm tạo sân chơi mới nâng cao thể chất và đời sống tinh thần 

cho sinh viên, Ban Thƣ ký Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với 

Đài truyền hình Việt Nam và Ban Tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế (DIFF) 

2019 tổ chức Cuộc thi Flashmob 2019 – “Sóng tuổi trẻ”. Cụ thể: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu giải trí mang tính cộng 

đồng của sinh viên, tìm kiếm các nhóm sinh viên tài năng và các tiết mục chất 

lƣợng tham gia biểu diễn tại các hoạt động quy mô toàn quốc và quốc tế. 

- Cuộc thi là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Pháo hoa Quốc tế 

(DIFF) năm 2019 diễn ra tại Đà Nẵng; góp phần giới thiệu hình ảnh năng động 

và tài năng của hội viên, sinh viên Việt Nam tới đông đảo du khách và bạn bè 

quốc tế; 

- Cuộc thi tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm; thu 

hút đông đảo hội viên, sinh viên tham gia cổ động, rèn luyện thể chất và giải trí 

lành mạnh. 

II. TÊN GỌI, ĐỐI TƢỢNG DỰ THI 

1. Tên gọi Cuộc thi: Cuộc thi Flashmob 2019 – “Sóng tuổi trẻ” 

2. Đối tƣợng dự thi: Sinh viên đang theo học tại các học viện, các trƣờng 

đại học, cao đẳng trên toàn quốc, thanh niên Việt Nam đang sinh sống tại Việt 

Nam, tham gia dự thi theo hình thức tập thể. Mỗi đội thi có tối thiểu 30 thành 

viên, tối đa 60 thành viên. 

III. NỘI DUNG CUỘC THI, CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

1. Nội dung cuộc thi: Cuộc thi dành cho các nhóm nhảy Flashmob sinh 

viên trên toàn quốc thông qua hình thức bình chọn trực tuyến và đánh giá của 

Hội đồng giám khảo. 

2. Tiêu chí đánh giá: 
 Phần dự thi của các đội đƣợc đánh giá qua các tiêu chí sau: 

- Tính sáng tạo 

- Hiệu ứng sân khấu 

- Quy mô dàn dựng 

- Kỹ thuật biểu diễn 

- Trang phục 

- Sự kết hợp hài hoà giữa âm nhạc và các động tác 

- Mức độ kết hợp giữa kỹ thuật, tính sáng tạo trong đội hình 
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IV. THỜI GIAN, HÌNH THỨC THI 

1. Vòng Sơ loại 

1.1. Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 22/4/2019, các đội đăng ký dự thi và 

gửi video dự thi về cho Ban Tổ chức cuộc thi. 

- Bài dự thi bao gồm:  

+ Sản phẩm dự thi: Video dự thi là phần biểu diễn flashmob trên nền nhạc 

tự chọn, thời lƣợng từ 03 - 05 phút đƣợc đăng tải lên GoogleDrive ở dạng chia 

sẻ hoặc bản in đĩa DVD. 

+ Hồ sơ đăng ký dự thi: theo mẫu của Ban Tổ chức. 

- Cách thức nộp bài thi: 

+ Nộp qua email: cuocthiflashmob2019@gmail.com  

+ Nộp trực tiếp tại địa chỉ Văn phòng Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt 

Nam (Số 64, đƣờng Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). SĐT: 

024.62631847. 

+ Nộp qua Website: http://www.diff.vn/cuocthiflashmob  

1.2. Từ ngày 13/4 đến ngày 29/04/2019, bình chọn trực tuyến video các 

đội thi tại fanpage www.fb.com/diff.vn/. Cách thức bình chọn: Ấn nút “thích” 

fanpage và nút “Thích” video dự thi.  

- Cách thức chấm điểm: 60% điểm từ ban giám khảo cuộc thi và 40% từ 

số lƣợt bình chọn trực tuyến. 

- Ngày 03/5/2019: Ban Giám khảo lựa chọn 16 đội thi xuất sắc nhất sẽ 

tham dự vòng Bán kết. 

2. Vòng Bán kết 

- Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 27/05/2019:  16 đội thi lọt vào vòng Bán 

kết sẽ đƣợc chia thành 4 cụm, tổ chức luyện tập và ghi hình tại các địa điểm du 

lịch nổi tiếng, cụ thể: 

Cụm 1: 4 đội thi tập luyện và ghi hình tại thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai. 

Cụm 2: 4 đội thi tập luyện và ghi hình tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Cụm 3: 4 đội thi tập luyện và ghi hình tại thành phố Đà Nẵng. 

Cụm 4: 4 đội thi tập luyện và ghi hình tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 

- Từ ngày 24/5/2019 đến ngày 17/6/2019: 16 video clip của Vòng Bán Kết 

đƣợc phát sóng định kỳ trên VTV6, ứng dụng VTV giải trí, fanpage 

www.facebook.com/diff.vn/.  

+ Bình chọn trực tuyến video các đội thi tại fanpage www.fb.com/diff.vn/. 

Cách thức bình chọn: Ấn nút “thích” fanpage và nút “Thích” video dự thi của 

các đội vào vòng bán kết. 

+ Cách thức chấm điểm: 60% điểm từ ban giám khảo cuộc thi và 40% từ 

số lƣợt bình chọn trực tuyến. 

- Ngày 18/6/2019: Ban Tổ chức lựa chọn 04 đội thi có tổng điểm của Ban 

Giám khảo và điểm bình chọn trực tuyến cao nhất tham dự vòng chung kết. 

Toàn bộ chi phí di chuyển, sinh hoạt của 16 đội khi tham dự ghi hình tại 4 

cụm do Ban Tổ chức đài thọ. 

 

 

 

http://www.diff.vn/cuocthiflashmob
http://www.fb.com/diff.vn/
https://www.facebook.com/diff.vn/
http://www.fb.com/diff.vn/
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4. Vòng Chung kết 

Từ ngày 27/6/2019: 04 đội thi sẽ tập kết tại Đà Nẵng - nơi diễn ra Lễ hội 

Pháo hoa Quốc tế DIFF 2019. Đêm Chung kết Flashmob sẽ đƣợc trình diễn vào 

ngày 29/06/2019 tại Công viên Châu Á, Đà Nẵng - tuần trƣớc đêm Chung kết 

cuộc thi Pháo hoa 2019. 

Cách thức chấm điểm: Ban tổ chức thành lập Ban giám khảo chấm điểm 

trực tiếp tại đêm chung kết 29/06/2019. 

Toàn bộ chi phí di chuyển, sinh hoạt tại Đà Nẵng do Ban Tổ chức đài thọ. 

V. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG 

 - 01 giải nhất, bao gồm bằng khen của Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt 

Nam và tiền mặt trị giá 100.000.000 đồng; 

 - 01 giải nhì, bao gồm bằng khen của Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt 

Nam và tiền mặt trị giá 50.000.000 đồng; 

 - 02 giải ba, bao gồm bằng khen của Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam 

và tiền mặt trị giá 30.000.000 đồng; 

- 03 giải tƣ, bao gồm bằng khen của Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam 

và tiền mặt trị giá 20.000.000 đồng; 

- 01 giải có nhiều lƣợt thích nhất trên mạng xã hội, bao gồm bằng khen của 

Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam và tiền mặt trị giá 20.000.000 đồng. 

- 01 giải sáng tạo, bao gồm bằng khen của Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt 

Nam và tiền mặt trị giá 20.000.000 đồng. 

VI. NGUỒN KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện chƣơng trình do Ban Tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế  

2019 vận động tài trợ. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung ƣơng Hội Sinh Viên Việt Nam 

- Ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám 

khảo; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi 

- Chỉ đạo Hội Sinh viên các tỉnh, thành và các Hội Sinh viên trực thuộc 

tham gia chƣơng trình. 

- Theo dõi, đánh giá và lựa chọn các tiết mục vào Vòng Bán kết, Vòng 

Chung kết cuộc thi. 

2. Ban Tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế 2019 

- Vận động nguồn lực tài trợ cuộc thi. 

- Xây dựng website cuộc thi và công tác kỹ thuật phục vụ bình chọn 

online tại các vòng thi. 

- Phối hợp truyền thông về cuộc thi, tổ chức các vòng thi và lựa chọn các 

đội thi xuất sắc. 

3. Đài truyền hình Việt Nam 

- Phối hợp truyền thông về cuộc thi. 

- Tổ chức phát sóng 16 clip dự thi Vòng Bán kết, tổ chức ghi hình và phát 

sóng Vòng Chung kết cuộc thi. 
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4. Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố và các trƣờng trực thuộc Trung ƣơng  

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức cho sinh viên tham gia, thành lập 

đội tuyển tham dự cuộc thi. 

- Tuyên truyền rộng rãi nội dung của cuộc thi tới sinh viên. 

- Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp thực hiện công tác 

tổ chức Vòng Chung kết cuộc thi. 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thƣ TWĐ (để b/c); 

- Đài Truyền hình Việt Nam; 

- BTC Lễ hội Pháo hoa Quốc tế 2019; 

- Hội SVVN các tỉnh, thành phố, các 

trƣờng trực thuộc Trung ƣơng (để t/h); 

- Lƣu VP. 
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HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG 

*** 

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI 

CUỘC THI FLASHMOB 2019 - “SÓNG TUỔI TRẺ” 

 

1. Tổ chức đăng ký dự thi:  ............................................................................................... 

Họ và tên người đại diện :………………………….. Chức vụ : ............................................. 

Tên bài dự thi:……………………………………………………………………... 

2. Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................................ 

 .............................................................................................................................................. 

3. Phƣơng tiện liên lạc:  

Điện thoại cố định: .............................................................................................................. 

Điện thoại di động:.................................... Fax: ................................................................. 

Email: ................................................................................................................................... 

4. Đƣờng link sản phẩm dự thi (Nếu nộp bài thi qua email): 

5. Thông tin bổ sung (gửi kèm theo) 

- Hình ảnh giới thiệu về đội 

- Số lƣợng thành viên tham gia 

- Hình ảnh chụp 2 mặt CMND đội trƣởng 

6. Cam kết tuân thủ Thể lệ cuộc thi: 

Sau khi tìm hiểu kỹ Thể lệ cuộc thi, chúng tôi tự nguyện đăng ký tham Cuộc thi 

Flashmob 2019 - “Sóng tuổi trẻ” và cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã 

đƣợc quy định trong Thể lệ cuộc thi do Ban Tổ Chức ban hành. 

Tôi/Chúng tôi cam đoan các bài múa này là do tôi/chúng tôi tự sáng tác, không sao 

chép dƣới bất kỳ hình thức nào, chƣa từng công bố, sử dụng và chịu trách nhiệm trƣớc 

pháp luật khi có sự tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ. 

 

 ..................., ngày … tháng......năm 2019 

Ngƣời dự thi/Ngƣời đại diện 

(ký, đóng dấu (nếu có) và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 


