
KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC CUỘC THI ‘THE K – HPC’ 

Chủ đề Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Hàn 

 

 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA  

- Kỉ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt – Hàn.  

- Tạo cơ hội cho sinh viên được thể hiện bản thân, được tỏa sáng sau đại 

dịch Covid mấy năm qua.  

- Tạo cơ hội cho các sinh viên hoạt động tập thể, nâng cao tinh thần đoàn 

kết giữa các thành viên trong lớp.  

- Tạo cơ hội cho sinh viên có sân chơi giải trí, thể hiện sự sáng tạo và tài 

năng, có thêm nhiều kỉ niệm trong thời gian học tập tại HPC.  

- Góp phần nâng cao, quảng bá hình ảnh trường Cao đẳng Công nghệ Bách 

khoa Hà Nội (HPC)  

 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

- Sinh viên khoa Ngôn ngữ văn hóa Hàn Quốc, trường Cao đẳng Công nghệ 

Bách khoa Hà Nội.  

- Sinh viên khóa  K21, K22: Bắt buộc tham gia.  

- Sinh viên khóa K20: Khuyến khích tham gia.  

 

III. THỂ LỆ THAM GIA 

1. Số lượng đăng ký  

- Các tập thể lớp khóa K21, K22 mỗi lớp có thể cử tối đa 5 sinh viên, tối 

thiểu 1 sinh viên tham gia.  

- Các tập thể lớp khóa K20 (nếu tham gia), mỗi lớp cử tối đa 2 sinh viên.  

 



 

 

2. Hình thức  

      Cấu trúc cuộc thi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Vòng online (Vòng loại)   

a. Nội dung:  

- Đây là vòng thi dựa hoàn toàn vào hình thức online, phát huy được khả 

năng của các bạn sinh viên trong thời đại công nghệ số, mạng xã hội phổ 

biến. 

- Vòng thi là cơ hội để các bạn sinh viên có thể tạo một dấu ấn cá nhân, có 

thể lan tỏa hình ảnh đẹp của bản thân với mọi người trên không gian 

Facebook.  

- Kết quả của vòng thi nhằm chọn ra Top 20 gương mặt được yêu thích nhất, 

tiến vào vòng thi trực tiếp.  
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b. Hình thức:  

- Các tập thể lớp sẽ chọn các cá nhân đại diện,  điền thông tin thí sinh dự 

thi, đính kèm poster rồi gửi về mail của khoa.  

- Các bài dự thi của thí sinh sẽ được đăng đồng loạt vào lúc 20:00 ngày 9/11 

trên trang fanpage của khoa Ngôn ngữ văn hóa Hàn Quốc địa chỉ:   

https://www.facebook.com/caodangtienghanquoc  

 

c. Quy định:  

- Quy định về nội dụng:  

• Poster của thí sinh dự thi phải bao gồm các thông tin sau đây: Tên 

trường, tên khoa, tên thí sinh, tên lớp, slogan của bản thân, hình ảnh 

thí sinh.  

• Hình ảnh trên poster không phản cảm, slogan cá nhân không thô 

tục.  

• Thông tin trường, lớp, khoa, tên thí sinh phải chính xác, rõ ràng.  

- Quy định về bài dự thi hợp lệ:  

• Poster phải mang đậm dấu ấn cá nhân, không được sao chép, đạo 

nhái giữa các thí sinh, hoặc sao chép từ các nguồn khác.  

• Poster phải đúng theo những yêu cầu đã nêu ở trên.  

• Poster trái với quy định nêu trên sẽ bị loại.  

• Poster nộp muộn thời gian quy định sẽ bị loại.  

 

d. Thời gian và cách thức đăng ký 

- Thời gian đăng ký dự thi: Từ 8:00 sáng ngày 2/11 (thứ 4) đến 12:00 ngày 

9/11 (thứ 4).  

- Các thức gửi bài dự thi: các thí sinh tham gia dự thi gửi bài dự thi về địa 

chỉ: hangeulnal.khoahanhpc@gmail.com . Yêu cầu: ghi tiêu đề email theo 

https://www.facebook.com/caodangtienghanquoc
mailto:hangeulnal.khoahanhpc@gmail.com


mẫu: [Khóa_Tên lớp] Họ tên thí sinh (ví dụ [K21_Han01] Nguyễn Văn A. 

Ngoài ra, nội dung email cần ghi đầy đủ: trường, lớp, khoa, họ tên thí sinh.  

- Thời gian bắt đầu bình chọn: 20:00 ngày 9/11 (thứ 4) – 8:00 ngày 14/11. 

 

e. Tiêu chí chấm:  

- Các thí sinh tham gia tích cực kêu gọi bình chọn (like, share, bình luận) từ 

cộng đồng facebook.  

- Sau thời gian bình chọn, ban tổ chức sẽ cập nhật số lượt like, share và bình 

luận và tính điểm như sau:  

1 like (yêu thích/haha/thương thương) 1 điểm 

1 bình luận 2 điểm 

1 share 3 điểm 

- Lưu ý:  

• Số lượt thả phẫn nộ hoặc buồn không được tính điểm.  

• Một tài khoản được bình luận không giới hạn, mỗi bình luận đều 

được tính điểm.  

• Trả lời bình luận  được cộng vào tổng số bình luận và được tính 

điểm. 

• Không giới hạn số lượt share.  

• NGHIÊM CẤM hành vi hack like, hack bình luận, hack share. Thí 

sinh có hành vi trên nếu bị phát hiện sẽ bị loại.  

 

2.2. Vòng thi trực tiếp  

Thời gian: ngày 26/11/2022 

2.2.1. Vòng thi TOP 20 (Catwalk + Hô tên)  

a. Nội dung:  

- Top 20 thí sinh có lượt điểm bình chọn cao nhất sẽ tiếp tục vòng thi này.  



- Các thí sinh sẽ trình diễn trang phục cá nhân chuẩn bị, mang đậm dấu ấn 

cá nhân và tập thể lớp và theo đúng chủ đề cuộc thi.  

- Các thí sinh sẽ hô tên ngay tại sân khấu.  

- Kết quả của vòng thi sẽ dùng để chọn ra Top 10 chung cuộc.  

b. Hình thức:  

- Về trang phục: Các thí sinh và tập thể lớp sáng tạo, thiết kế, trang trí trên 

set đồ cơ bản: áo phông trắng, quần dài. Các thí sinh có thể vẽ, đính 

họa tiết, trang trí lên áo phông trắng và quần. Ngoài ra có thể phối kèm 

các phụ kiện như: khăn choàng, túi, cánh chim, lông, dây, nơ….. (không 

giới hạn). 

- Về lời thuyết minh trang phục: Các thí sinh và tập thể lớp chuẩn bị một 

bài thuyết minh ý nghĩa của trang phục, và thu âm giọng đọc sẵn (không 

kèm nhạc nền) với độ dài tối đa 30 giây, nộp cho ban tổ chức khi có thông 

báo.  

- Về việc hô tên: Thí sinh sẽ hô tên theo mẫu: Họ và tên thí sinh _The K  

HPC _ Tỉnh. Ví dụ: Nguyễn Văn A_The K HPC_Hà Nội 

 

c. Quy định về trang phục:  

- Trang phục cần thể hiện tinh thần quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn 

Quốc trong 30 năm qua. 

- Trang phục bắt buộc dựa trên set đồ cơ bản: áo phông trắng + quần dài. 

Màu sắc, chất liệu quần không giới hạn. Tuy nhiên nếu cắt xẻ, tránh cắt xẻ 

quá đà, nhạy cảm. Các thi sinh được phép trang trí trên quần.  

- Khuyến khích các thi sinh phối cùng các phụ kiện bên ngoài để làm tăng 

sức hấp dẫn của trang phục.  

- Khuyến khích thí sinh có cách đi catwalk ấn tượng, độc đáo, uyển chuyển.  

- Khuyến khích các thí sinh sáng tạo trong phần hô tên (Tham khảo chương 

trình Miss Grand Thái Lan).\ 

 



d. Tiêu chí chấm  

Điểm sẽ do ban giám khảo chấm, dựa theo các tiêu chí sau:  

STT Tiêu chí Điểm 

1 Tính thẩm mỹ của trang phục 3 

2 Tính sáng tạo của trang phục 1.5 

3 Ý nghĩa của trang phục 1.5 

4 
Catwalk (thần thái, cách đi, skill đặc 

biệt…) 
2 

5 Hô tên (sáng tạo, to, thần thái) 2 

 

2.2.2. Vòng TOP 10 (Tài năng)  

a. Nội dung:  

- Top 10 thí sinh có tổng điểm cao nhất vòng thi TOP 20 sẽ tiếp tục vòng 

thi này.  

- Các thí sinh sẽ thể hiện tài năng của bản thân qua các tiết mục được dàn 

dựng kĩ lưỡng và công phu.  

b. Hình thức:  

- Về thể loại: Không giới hạn thể loại tham gia vòng thi tài năng. Các thí 

sinh có thể hát, múa, nhảy, viết thư pháp, kể chuyện, đánh đàn,… 

- Về nội dung: Không giới hạn, đa dạng các chủ đề.  

c. Quy định:  

- Độ dài các tiết mục: Tối đa 4 phút.  

- Bắt buộc phải có thí sinh tham gia trong tiết mục.  

- Các tiết mục không được chứa nội dung phản cảm, vi phạm thuần phong 

mỹ tục.  

- Các thí sinh phải duyệt trước với ban tổ chức khi có thông báo.  

d. Tiêu chí chấm điểm:  

Điểm sẽ do ban giám khảo chấm, dựa theo các tiêu chí sau:  

STT Tiêu chí Điểm 



1 Tiết mục thể hiện được tài năng cá nhân 1 

2 
Kỹ thuật biểu diễn (hát hay, nhảy đẹp, múa 

dẻo, viết thư pháp đẹp,…) 
2 

3 Tính độc đáo, sáng tạo của tiết mục 1 

4 Phong thái trình diễn 2 

5 
Quy mô tiết mục (ánh sáng, âm thanh, 

background, hậu cần…) 
2 

6 Thời gian tiết mục đúng yêu cầu 1 

7 Hiệu ứng khán giả 1 

 

2.2.3. Vòng TOP 5 (Ứng xử)   

a. Nội dung:  

- Top 5 thí sinh có số điểm cao nhất sau phần thi TOP 10 sẽ tiếp tục vòng 

thi này.  

- Các thí sinh sẽ trả lời câu hỏi do ban tổ chức đặt ra.  

- Kết quả vòng thi sẽ dùng để chọn ra Quán quân, Á quân 1, Á quân 2, Á 

quân 3. 

 

 

b. Hình thức:  

- Các thí sinh sẽ bốc thăm câu hỏi. Câu hỏi được ghi bằng tiếng Việt.  

- Mỗi thí sinh có 30s để chuẩn bị và có 1 phút 30 giây để trả lời.  

- Thí sinh sử dụng tiếng Việt để trả lời.  

 

c. Tiêu chí chấm: 

Điểm sẽ do ban giám khảo chấm, dựa theo các tiêu chí sau:  

STT Tiêu chí Điểm 

1 Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi 4 

2 Trả lời sáng tạo, độc đáo 2 



3 Phong thái trả lời 2 

4 Trả lời đúng thời gian quy định 1 

5 Thí sinh trả lời to, rõ ràng, cảm xúc 1 

 

IV. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC THI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

1. Quán quân: 1 thí sinh 

2. Á quân 1: 1 thí sinh 

3. Á quân 2: 1 thí sinh 

4. Á quân 3: 2 thí sinh còn lại của TOP 5 

5. Giải “Best social media”: Thí sinh có số lượt bình chọn cao nhất vòng loại 

online.  

6. Giải “Best catwalk”: 1 thí sinh có phong cách catwalk ấn tượng.  

7. Giải “Best talent”: 1 thí sinh có tiết mục tài năng ấn tượng, sáng tạo.  

Thời gian Nội dung 

2~9/11 Bình chọn trực tuyến chọn ra TOP20 

14/11 Công bố TOP20 

26/11 Vòng chung kết 

 • Khai mạc (phát biểu, văn nghệ) 

 
• Thi trình diễn trang phục theo chủ đề chọn ra 

TOP10 

 • Đố vui cho sinh viên tham gia cổ vũ, văn nghệ 

 • Thi tài năng chọn ra TOP5 

 • Đố vui cho sinh viên tham gia cổ vũ, văn nghệ 

 • Thi ứng xử chọn ra quán quân 

 • Văn nghệ 

 • Trao học bổng TOPIK, trao học bổng Hangeul 

 • Trao giải 



 


