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THÔNG BÁO 
 V/v tổ chức Hội thi “Nét đẹp thanh niên công nhân 

 TP. Hồ Chí Minh” Lần VII năm 2017 

------------------- 

Căn cứ theo kế hoạch liên tịch số 34- KH/TNCN, ngày 21 tháng 11 năm 

2017 của Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân thành phố Hồ Chí Minh và 

Ban Thường vụ Quận Đoàn 6 về việc phối hợp tổ chức Hội thi Nét đẹp thanh 

niên công nhân TP. Hồ Chí Minh lần VII năm 2017. Trung tâm Hỗ trợ thanh 

niên công nhân thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức Hội thi với 

những nội dung như sau: 

 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức:  

1.1. Vòng Sơ loại: 

- Thời gian: 18g30, Ngày 03/12/2017 (Chủ nhật) 

- Địa điểm: Khu lưu trú công nhân Sadeco, Đường Bùi Văn Ba, Phường 

Tân Thuận Đông, Quận 7. 

1.2. Vòng Chung kết: 

- Thời gian: 18g30, Ngày 10/12/2017 (Chủ nhật) 

- Địa điểm: Trung tâm văn hóa Hậu Giang, 259 Hậu Giang, Phường 5, 

Quận 6.  

1.3. Thời hạn đăng ký: Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký dự thi đến 16g00, 

ngày 30/11/2017 (Thứ năm).  

 

2. Nội dung thi: 

2.1. Nội dung Vòng Sơ loại: Các đội sẽ trải qua các phần thi cụ thể như 

sau: 

- Ấn tượng:Thông qua hình ảnh, âm nhạc, câu từ, trang phục, dụng cụ,… 

Các đội phải giới thiệu được hình ảnh của bản thân, của đội và đơn vị của mình, 

thể hiện sự chuyên nghiệp và năng động của thí sinh công nhân (Sử dụng trang 

phục công sở, văn phòng). 

+ Thời gian trình diễn: Tối đa 3 phút/đội/phần thi 

+ Nhạc trình diễn, đạo cụ: các đội tự chuẩn bị 

- Thi trang phục tự chọn:   u cầu Trang phục phải lịch sự, phù hợp với 

lứa tuổi, không quá lòe loẹt, cầu k  phản cảm. Các đội thi phải thể hiện trang 

phục nh m toát l n v  đẹp kh e mạnh, thanh lịch và mang t nh n u gương về v  

đẹp thẩm m  cho thanh ni n công nhân. 



Ban tổ chức khuyến kh ch các đội sử dụng th m phụ kiện kèm theo trang 

phục thể hiện nét đẹp văn hóa hoặc thể hiện sự sáng tạo và sự tr  trung, năng 

động của lứa tuổi thanh ni n. 

+ Thời gian trình diễn: Tối đa 2 phút/đội/phần thi 

+ Nhạc trình diễn: Do ban tổ chức chuẩn bị. 

 

2.2. Nội dung Vòng Chung kết: Các đội sẽ trải qua các phần thi cụ thể 

như sau: 

- Trang phục truyền thống: Các đội sẽ thể hiện trang phục truyền thống 

của dân tộc Việt Nam: 

+ Nam: áo dài khăn đóng, áo bà ba, trang phục dân tộc… 

+ Nữ: áo tứ thân, áo dài khăn đóng, áo bà ba, trang phục dân tộc… 

* Lưu ý: Các đội sử dụng trang phục truyền thống của dân tộc (Cho phép 

trang phục truyền thống có yếu tố cách tân), đảm bảo phù hợp với thuần phong 

m  tục; 

+ Thời gian trình diễn: Tối đa 3 phút/đội; 

+ Nhạc trình diễn: Ban tổ chức chuẩn bị cho đội thi. 

- Nét đẹp văn hóa Việt Nam: Các đội sẽ dự thi b ng hình thức sân khấu 

hóa thông qua các thể loại nhạc, kịch, tiểu phẩm, múa, vũ đạo…thể hiện văn 

hóa, con người của các dân tộc, nh m giới thiệu đến thế giới về các hoạt động, 

v  đẹp của con người và văn hóa Việt Nam, thể hiện sự linh động kh e khoắn 

của nét đẹp thanh ni n công nhân; 

B n cạnh đó, phần trình diễn gắn với ti u ch  chung, gắn với sản phẩm 

Việt thân thiện, nh m tuy n truyền vận động xu hướng ti u dùng “Người Việt 

Nam ưu ti n dùng hàng Việt Nam”. 

+ Thời gian trình diễn: Tối đa 10 phút/đội; 

+ Nhạc, đạo cụ: các đội tự chuẩn bị. 

- Xử lý tình huống: Trải qua 2 phần thi trên, Ban tổ chức sẽ chọn ra 3 đội 

có số điểm cao nhất để tham gia phần thi “Ứng xử” 

- Thời gian trình diễn: Tối đa 5 phút/đội (kể cả thời gian suy nghĩ và trả 

lời). 

* Ghi chú: Mỗi đội phải đảm bảo nội dung và thời gian qui định của Ban 

tổ chức về các phần thi, nếu đội nào biểu diễn quá thời gian qui định sẽ bị trừ 

điểm như sau: 

- Biễu diễn quá 30 giây bị trừ 5 điểm; 

- Biễu diễn quá 60 giây bị trừ 10 điểm; 

- Biễu diễn quá 60 giây trở lên bị trừ 20 điểm. 

 

3. Thể lệ: (Đ nh kèm) 

 

4. Cơ cấu giải thưởng: 

- 01 Giải Nhất: Hiện kim + Kỷ niệm chương + Giấy khen; 

- 01 Giải Nhì: Hiện kim + Kỷ niệm chương + Giấy khen; 

- 01 Giải Ba: Hiện kim + Kỷ niệm chương + Giấy khen;  

- 07 Giải Khuyến Khích: Hiện kim + Giấy khen.  




