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한글 축제 2017 
일시: 2017.10.15 (일) 

장소: 투득기술대학교 -  THU DUC COLLEGE OF TECHNOLOGY 

           53 VO VAN NGAN, LINH CHIEU WARD, THU DUC DISTRICT, HCMC 

주최: 주호치민 대한민국 총영사관, 한국국제교류재단(KF), 한국국제협력단 (KOICA) 

주관: 투득기술대학교 

 

프로그램 

일자 시간 주요내용 장소 

10.15 (일) 

09:00  - 10:00 

 

한글날 기념 개막식 

- 환영 공연 

- 귀빈 소개 

- 투득기술대학교 총장 인사말 

- 한국 영사님의 축사 

- KF 소장님의 축사 

- 후원자, 참여자에게 화환, 기념패 증정 

대강당 본관 

10:00 – 12:00 

한국문화 체험 

- 각 대학 부스 꾸미기 및 심사 

- 각 대학 한국문화 뽐내기 (자율양식) 

- 한국 노래부르기 

- 한 – 베 음식 체험  

- 한국전통놀이 체험 

미니 운동장 및 

대강당 1 층 

한국 박람회 (홍보 부스 – 각 참여기관 자율양식) 

- 후원 기관 및 한국 기업의 참여  

- 언어 센터 및 유학상담센터의 참여 

- 호치민시 한국어 교육원  –  한국어능력시험 정보 

대강당 1 층 

13:00 – 15:00 
한국문화 이해 

- 골든벨–  Quiz 
대강당 본관 

15:30 – 18:00 

솜씨 뽐내기 

- 한복 공모전 

- Kpop 경연대회 

폐막식 

- 시상식  

대강당 본관 
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NGÀY HỘI CHỮ HÀN 2017 
 

Thời gian: Chủ nhật, ngày 15 tháng 10 năm 2017 

Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, 53 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, TP. HCM 

Đơn vị tổ chức: Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc, Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF),  

                          Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc  (KOICA) 

Đơn vị chủ quản: Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 

 

Nội dung chương trình 

Ngày 

tháng 
Thời gian Nội dung chính Địa điểm 

Chủ nhật  

15.10 

09:00   

~ 

10:00 

 

Khai mạc Ngày hội chữ Hàn 2017 

- Văn nghệ chào mừng 

- Giới thiệu đại biểu 

- Phát biểu của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức  

- Phát biểu của Đại diện Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc Tại TPHCM 

- Phát biểu của Đại diện Tổ chức giao lưu quốc tế Hàn Quốc phát biểu 

- Trao hoa và kỷ niệm chương cho các đơn vị tài trợ và các đơn vị 

tham gia 

Hội trường H 

10:00 

~ 

 12:00 

Trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc 

- Trang trí và chấm điểm các trại trải nghiệm văn hóa 

- Các đơn vị tham gia tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa (hình 

thức tự do) 

- Thi hát Karaoke tiếng Hàn 

- Trải nghiệm ẩm thực Hàn - Việt  

- Trải nghiệm trò chơi truyền thống Hàn Quốc 

Sân vận động 

mini và sảnh 

Hội trường H 

Triển lãm Hàn Quốc (khách mời tham gia tổ chức các quầy triển lãm giới 

thiệu về hoạt động của đơn vị mình) 

- Quầy triển lãm của các nhà tài trợ và các doanh nghiệp Hàn Quốc  

- Quầy triển lãm của các Trung tâm ngôn ngữ và Trung tâm tư vấn du 

học Hàn Quốc 

- Quầy triển lãm thông tin về Kỳ thi năng lực tiếng Hàn Quốc tế (Trung 

tâm ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP. HCM) 

Sảnh  

hội trường H 

13:00 

 ~ 

15:00 

Tìm hiểu Hàn Quốc 

- Cuộc thi “Tìm kiếm Trạng Nguyên”  

Hội trường H 

15:30 

~ 

18:00 

Tìm kiếm tài năng 

- Cuộc thi Thiết kế và biểu diễn Hanbok 

- Cuộc thi văn nghệ “Gương mặt thân quen” 
 

Bế mạc 

- Tổng kết và trao thưởng 

Hội trường H 

 


