
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI  

“SINH VIÊN KHOA NGỮ VĂN VÀ LỊCH SỬ - SỐNG CÓ ÍCH MÙA DỊCH COVID” 

1. Mục đích:  

- Tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên trong mùa dịch covid khi chưa thể đến trường; giúp 

sinh viên trau dồi tư duy sáng tạo thông qua việc xây dựng các clip (gồm hình ảnh, âm thanh…); 

thúc đẩy nhiệt huyết tuổi trẻ; tăng cường tinh thần phòng - chống dịch covid… 

- Cuộc thi cũng góp phần giúp quảng bá hình ảnh Khoa nói riêng, Trường Đại học Đà 

Lạt nói chung. 

2. Thời gian diễn ra cuộc thi: 

Bắt đầu từ ngày 06/09/2021 và kết thúc ngày 12/09/2021 (1 tuần) áp dụng cho tất cả 

các lớp thuộc Khoa ngữ văn và Lịch sử, Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử.  

3. Hình thức:  Sinh viên có thể chọn một hoặc cả hai hình thức thi dưới đây 

a. Quay clip về việc học online của bản thân, chia sẻ cách học online hiệu quả và những 

công việc khác trong mùa dịch như: tự học (các lớp liên quan đến kiến thức chuyên 

ngành hoặc kỹ năng mềm…trên internet, làm thêm, rèn luyện thể chất, các sinh hoạt 

hàng ngày tại gia đình…  

b. Cắt, ghép hình ảnh, tạo clip về những tấm gương của bạn bè (hoặc của chính bản thân) 

là sinh viên của Khoa đã có những đóng góp trong việc phòng - chống dịch covid (đóng 

góp từ thiện, giúp đỡ hoặc trực tiếp tham gia chống dịch…) 

4. Các bài dự thi sẽ chuyển về email Khoa Ngữ văn và Lịch sử, những sản phẩm chất 

lượng sẽ được công bố trên các phương tiện truyền thông. 

- Email: khoanguvan_vanhoahoc@dlu.edu.vn  

- Liên hệ tư vấn: Giảng viên chủ nhiệm, cô Hoài Phương (Chuyên viên khoa) hoặc cô Bảo 

Giang (Phó trưởng khoa, khoa NV-LS)  

SĐT: 0918 086 988 (Cô Trần Thị Bảo Giang)  

Facebook: https://www.facebook.com/dalat2009           

0918 829 101 (Cô Lê Thị Hoài Phương)  

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011425274297 

Mến chúc các bạn sinh viên tạo được những sản phẩm đầy tinh thần lạc quan và đầy sức trẻ.  

Hãy “Sống có ích mùa dịch covid” !  

Khoa Ngữ văn và Lịch sử  

 

             PGS.TS Dương Hữu Biên   


