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THÔNG BÁO THỂ LỆ CUỘC THI  

THIẾT KẾ ĐỒNG PHỤC HANGEUL FESTIVAL 2019 
 

Như thường lệ, Lễ hội Hangeul Festival 2019 – Lễ hội kỷ niệm ngày thành lập chữ 

Hàn - dành cho sinh viên ngành Hàn Quốc học của tất cả các trường Đại học, Cao đẳng, 

Trung tâm tiếng Hàn thuộc khu vực miền Nam sẽ được tổ chức tại trường ĐẠI HỌC 

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH vào ngày 

26/10/2019. Để khởi động cho mùa Lễ hội Hangeul Festival Việt Nam 2019, Ban tổ chức 

xin công bố thể lệ tham dự Cuộc thi thiết kế đồng phục Hangeul Festival 2019 với các 

nội dung cụ thể sau đây: 

1. Thể lệ tham dự 

Đối tượng dự thi: Tất cả SINH VIÊN – HỌC VIÊN – HỌC SINH có mối quan tâm 

đến cuộc thi. 

Nội dung dự thi:  

- Thí sinh tiến hành thiết kế trình bày ý tưởng trên dáng áo phông cơ bản, thể 

hiện được chủ đề và ý nghĩa của Hangeul Festival 2019 là “한글, 세상을 

열다” “Tiếng Hàn mở ra thế giới”.  

- Mẫu thiết kế áo phông Lễ hội chữ Hàn 2019 bao gồm 2 hình ảnh (mặt trước và 

mặt sau áo) với định dạng .png hoặc .jpg thể hiện các họa tiết in trên nền trắng 

và nội dung phần thuyết minh ngắn bằng văn bản về ý tưởng thiết kế. 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN          ______________________________________________ 

________________________________  

Số:     /KH-XHNV-ĐN&QLKH Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  11 tháng  9 năm 2019 
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-  Ngoài ra, có thể gửi kèm theo thiết kế chi tiết ảnh các họa tiết in lên áo, thông 

số màu sắc, chất liệu vải... (không bắt buộc).  

- Tác phẩm đoạt giải cao nhất sẽ được chọn làm mẫu đồng phục chính thức của 

Lễ hội chữ Hàn 2019.  

2. Thời gian tham dự 

- Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 12/9/2019 đến 23:59 phút ngày 04/10/2019.  

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

- Trao giải: Ngày 26/10/2019 

 

3. Cách thức tham dự 

- Bài dự thi có thể gửi theo 2 cách:  

+ Email ban tổ chức: hangeulday2019@gmail.com. Email hợp lệ là email gồm:  

· Tiêu đề mail: MẪU ĐỒNG PHỤC HANGEUL FESTIVAL 2019 

· Nội dung email thể hiện tên tác giả, MSSV, ngành học, trường học, số điện 

thoại 

· File đính kèm bao gồm: Hình ảnh nội dung thiết kế mặt trước và mặt sau của 

áo, phần thuyết minh về ý tưởng thiết kế.  

+ Nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa Hàn Quốc học, Trường Đại học Khoa học xã hội 

và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh, Phòng C202, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Bến Nghé, 

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

· Tất cả tác phẩm dự thi cần được bỏ vào trong một phong bì (bài thiết kế, bài 

thuyết minh) 

· Bên ngoài phong bì ghi rõ tên tác giả, MSSV, ngành học, trường học, số điện 

thoại, Email liên hệ.  

· Thí sinh cần ký tên xác nhận nộp tác phẩm dự thi để tránh trường hợp xảy ra 

tranh cãi về sau. 

4. Thành phần Ban Giám khảo 
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- Đại diện Korea Foundation 

- Đại diện Khoa Hàn Quốc học – Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí 

Minh 

- Đại diện một trường đào tạo Hàn Quốc học thuộc khu vực miền Nam 

- Giảng viên chuyên ngành thiết kế thời gian, chuyên ngành đồ họa của Khoa Kiến 

trúc – Mỹ thuật 

 

5. Tiêu chí chấm giải 

- Đảm bảo đầy đủ thể lệ, quy định của cuộc thi.  

- Màu sắc, chi tiết thiết kế phù hợp với chủ đề và ý nghĩa của Lễ hội chữ Hàn 2019.  

 

6. Giải thưởng 

- Ban tổ chức sẽ trao 01 giải nhất bằng tiền mặt trị giá 1.500.000 đồng.  

 

Nơi nhận: 

- BGH (để báo cáo); 

- Lưu: ĐN&QLKH 

TM BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG KHOA HÀN QUỐC HỌC 

TRƯỜNG ĐHKHXH & NV TPHCM 

 

 

 

TS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI 

 

 

 

   

 

 


