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             Số:      /TB-CNTĐ-KTH           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 9 năm 2019 

 

THÔNG BÁO  
V/v tham gia “Ngày hội chữ Hàn năm 2019” 

 

 
 

Căn cứ vào thông báo tổ chức Ngày hội chữ Hàn năm 2019 của trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM.Nay khoa tiếng Hàn thông báo về việc tham gia 

Ngày hội chữ Hàn năm 2019 như sau:  

1. Mục đích: 

- Thông qua Ngày hội, tích cực quảng bá hình ảnh của trường Cao đẳng Công 

nghệ Thủ Đức (TDC) và Khoa tiếng Hàn với các trường bạn, giới học thuật, 

nghiên cứu tiếng Hàn và Văn hóa Hàn Quốc cũng như học sinh, sinh viên ở khu 

vực phía Nam Việt Nam; 

- Tạo cơ hội cho cán bộ, giảng viên, sinh viên của Khoa giao lưu văn hóa, học hỏi, 

trao đổi kinh nghiệm dạy và học tiếng Hàn với các trường Đại học, Cao đẳng có 

đào tạo tiếng Hàn ở khu vực phía Nam Việt Nam  

2. Thời gian, địa điểm: 

o Thời gian diễn ra chính thức: từ 08h đến 18h00 ngày 26/10/2019. 

o Địa điểm: tại trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Tp.HCM(10-12 

Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM) 

3. Nội dung các hoạt động của Ngày hội:  

A. Trước Lễ Hội 

a) Thi thiết kế áo: 

- Thời gian nhận bài dự thi: đến 23:59 phút ngày 03/10/2019. 

- Hình thức dự thi: Nộp trực tiếp hoặc qua Email, các em liên hệ văn phòng khoa 

để được hỗ trợ gửi bài nhé.  

- Chấm bài và công bố kết quả bình chọn: Ngày 11/10/2019 

- Trao giải: Ngày 26/10/2019 

b) Sáng tạo UCC (User created content) 

- Giới thiệu ngành học/ khoa/ trường trong vòng 2 phút (phụ đề tiếng Hàn) * 16 cơ 

sở, khuyến khích sự sáng tạo, ý tưởng mới. 

- Thời lượng: Tối đa 2 phút. 

- Thời gian gửi về văn phòng khoa: đến 19/10/2019 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA TIẾNG HÀN 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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- Trình chiếu vào thời gian chờ hoặc ở các bảng quảng cáo (ở thang máy, hội 

trường...) hoặc có thể chiếu hết trong lễ khai mạc, xen kẽ là các tiết mục văn 

nghệ. 

 

B. Trong Lễ Hội 

a) Cuộc thi ĐỐ VUI 

- Thời gian tổ chức: 10:00~11:30 ngày 26/10/2019 tại Hội trường D 

- Chọn hình thức thi: Rung chuông vàng 

- Số lượng sinh viên tham dự của mỗi trường (03 SV chính thức, 2 SV dự bị) 

b) Cuộc thi MASTER CHEF (마스터셰프) 

- Thời gian tổ chức: 11:30~13:30 ngày 26/10/2019 tại Sân D 

- Thể lệ: 

o Mỗi đội thi MasterChef gồm 3 thành viên sẽ tham dự chế biến một món 

ăn truyền thống của Hàn Quốc. Nguyên liệu cho món ăn này sẽ được 

đựng trong chiếc hộp bí mật. Chiếc hộp này chỉ được mở ra khi trò chơi 

bắt đầu. 

o Mỗi đội thi gồm 3 thành viên, là sinh viên của các đơn vị tham dự ( không 

được mời giảng viên hoặc những nhà chuyên môn trong lĩnh vực ẩm thực) 

o BTC sẽ chuẩn bị sẵn nguyên liệu và một số dụng cụ làm bếp cơ bản, các 

đội thi không cần chuẩn bị thêm dụng cụ gì. 

- Thời gian tham dự 

o Thời hạn đăng ký: Mỗi đơn vị gửi danh sách cho BTC qua email muộn 

nhất là ngày 02/10/2019 ( để BTC tiến hành in đồng phục tạp dề và bảng 

tên) 

o Thời gian diễn ra cuộc thi: 26/10/2019 

o Chấm giải, công bố và trao giải: Cùng ngày diễn ra cuộc thi 

- Thành phần ban giám khảo: 

o Đại diện Korea Foundation 

o Đại diện các đơn vị đào tạo 

o Chuyên gia ẩm thực 

o Tiêu chí chấm giải: Sản phẩm đẹp mắt, đúng quy cách, hợp vệ sinh. 

 

c) THI NHẢY NGẪU NHIÊN (Kpop Random Dance) 

- Thời gian tổ chức: 13:20~15:00 ngày 26/10/2019 tại Sân D 

- Mỗi đội thi Nhảy Kpop Random Dance gồm 07 sinh viên chính thức của trường 

- Nội dung thi đấu: Các đội thể hiện bài thi thông qua các phần trình diễn về nhảy, 

cụ thể: 



3 
 

- 16 đội xếp theo hàng ngang, khi nghe 1 đoạn nhạc, lần lượt theo thứ tự từng 

hàng lên nhảy theo vũ đạo trên nền nhạc, thành viên nào không nhảy được sẽ bị 

loại ra khỏi cuộc chơi. 

- Nhạc sẽ được mở liên tục cho đến khi nào còn thành viên của 1 đội chơi duy 

nhất trên sân. 

 

d) Hội thao Mini 

- Thời gian tổ chức: 15:00 ~16:00 ngày 26/10/2019 tại Sân AB 

- Mỗi đội chơi gồm 10 sinh viên chính thức, 5 sinh viên dự bị 

- Gồm 3 hoạt động trò chơi 

Tên 

trò chơi 

Luật chơi Cách thi đấu Giải 

thưởng 

Rồng rắn Các thành viên trong đội chơi xếp 

theo hàng dọc và nối đuôi nhau bằng 

cách nắm vạt áo hoặc nắm eo người 

trước. Khi có hiệu lệnh của người quản 

trò, đội được gọi tên sẽ tiến vào khu 

vực thi đấu, một lượt thi đấu tối thiểu 

gồm hai đội và không giới hạn tối đa 

bao nhiêu đội. Các đội phải điều khiển 

đội khéo léo sao cho không để mất cái 

đuôi bằng vải được buộc phía sau lưng 

người cuối cùng. Chỉ người đứng đầu 

(đầu) và người cuối cùng (đuôi) được 

quyền giựt lấy đuôi của đội đối 

phương. Đội nào bị mất đuôi sẽ thua và 

bị loại. 

-15 đội chơi, 10 người/đội 

-Theo hiệu lệnh của người quản trò 

(trọng tài), khi có đội bị giựt mất 

đuôi trận đấu sẽ dừng trong khoảng 

thời gian ngắn đủ để sắp xếp lại vị trí 

các đội chơi còn lại. Cứ thế, loại trừ 

dần dần chọn ra 3 đội nhất, nhì, ba. 

-Nhất, nhì, 

ba 

Ăn thức 

ăn nhanh 

Mỗi đội chơi gồm 5 thành viên xếp 

thành hàng ngang. Trước mặt mỗi 1 

thành viên sẽ xếp 1 loại đồ ăn tương 

ứng. Thành viên cuối cùng sau khi ăn 

xong sẽ phải huýt sáo. 

-Thi theo lượt và bấm giờ. Đội nào 

thực hiện trong thời gian ngắn hơn 

sẽ thắng. 

-Nhất, nhì, 

ba 

 

e) Thi Văn Nghệ: CUỘC THI VĂN NGHỆ K-STAR “ 응답하라 1990s – 

REPLY 1990s” 

- Thời gian tổ chức: 16:00 ~ 17:30 ngày 26/10/2019 tại Hội trường D 

- Đối tượng tham gia: Tất cả sinh viên đang theo học tại các Khoa/ Ngành/ 

Bộ môn Tiếng Hàn/ Hàn Quốc học tại các trường ĐH, CĐ và các học viên 
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tại các trường, trung tâm Hàn ngữ thuộc khu vực phía Nam (sinh viên 

ngoài trường tham gia sẽ không được công nhận kết quả) 

- Chủ đề: Liên quan Hangeul nói riêng, văn hoá, nghệ thuật Hàn Quốc và 

tình hữu nghị Việt – Hàn trong thập niên những năm 1990. 

 

f) Các hoạt động khác 

- Khai mạc lễ hội: 9:00 ~ 10:00 ngày 26/10/2019 tại Hội trường D 

-  Khu vực ẩm thực (Trang trí theo concept ẩm thực đường phố) (08:00~14:00) tại 

Sân AB. 

- Mỗi cơ sở đào tạo được bố trí không gian để trưng bày và bán các món ăn Hàn 

Quốc (hoạt động bắt buộc), giao lưu và thực hiện hoạt động trải nghiệm ẩm thực 

tại quầy. 

- Hoạt động trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc (08:00~17:00 ngày 26/10/2019) xung 

quanh Sân D 

- Trưng  bày gian hàng của đơn vị tài trợ và phối hội tổ chức (08:00~17:00) tại 

sảnh Hội trường D 

- Tổng kết lễ hội: 17:30 ~ 18:00 tại Hội trường D 
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LỊCH TRÌNH TỔNG QUÁT 

Thời gian SÂN AB SÂN D Hội trường D 

8:00~9:00  

 

 

 

Ẩm thực, 

Trải nghiệm thủ công 

 Chuẩn bị khai mạc 

9:00 ~10:00  Khai mạc 

10:00~10:30   

Quiz 10:30~11:00  

11:00~11:30  

11:30~12:00  

Master Chef 

 

12:00~12:30  

12:30~13:00  

13:00~13:30  

13:30~14:00  

Kpop Random Dance 

 

14:00~14:30   

14:30~15:00   

15:00~15:30 
Mini Sport 

  

15:30~16:00   

16:00~16:30    

Gala văn nghệ 16:30~17:00   

17:00~17:30   

17:30~18:00   Tổng kết 

 

 

Danh sách bốc thăm quầy ẩm thực 

 

8 ĐH Hồng Bàng  

 

 

 
SÂN AB 

9 Sejong Nhân Văn 

7 
ĐH Bà Rịa – Vũng 

Tàu 

10 
CĐ Thủ Đức 

6 ĐH Sư Phạm 11 ĐH Nguyễn Tất Thành 

5 ĐH Đà Lạt 12 CĐ VHNT & Du lịch SG 

4 Khoa HQH – NV 13 ĐH Lạc Hồng 

3 ĐH HUFLIT 14 ĐH UEF 

2 ĐH HUTECH 15 CĐ KT HCM 

1 ĐH Văn Lang 16 ĐH Văn Hiến 

 
Khu trải nghiệm VH 

 

 



6 
 

g) Quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên: 

o Tham gia hỗ trợ khoa, thành lập các nhóm hỗ trợ và tham gia Ngày hội chữ 

Hàn năm 2019 theo thông báo; 

o Được cộng điểm rèn luyện cho sinh viên vào hoạt đông tham gia ở học kỳ 1 

năm học 2019-2020; 

o Được xem xét khi nộp đơn xin học bổng của khoa… 

 

 

 

TRƯỞNG KHOA TIẾNG HÀN 

 (đã ký) 

 

  Bùi Thị Uyên 

 

Nơi nhận: 

- CBGVNV và sinh viên khoa tiếng 

Hàn (để biết và thực hiện);  

- Website, bảng thông báo và 

facebook khoa (để thông báo) 

- Lưu 


