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KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức cuộc thi “Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra”  

*** 

 1. MỤC ĐÍCH  

Thông qua cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức 

về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

(COVID-19) gây ra để viên chức, người lao động (VC.NLĐ), sinh viên, học viên của 

trường Đại học Cần Thơ và học sinh của trường THPT Thực hành Sư phạm (sau đây 

gọi tắt là người học) chủ động phòng, tránh lây nhiễm dịch bệnh; nâng cao nhận thức 

và ý thức chấp hành pháp luật, các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Cuộc thi giúp VC.NLĐ và người học được trang bị các kiến thức cơ bản về 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch bệnh COVID-19; góp phần hình thành thói quen, lối sống lành mạnh trong việc tự 

chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội.  

2. NỘI DUNG  

- Đối tượng dự thi: Tất cả VC.NLĐ và người học đang công tác và học tập tại 

trường Đại học Cần Thơ (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Ban Giám 

khảo của cuộc thi). 

- Nội dung: Thi tìm hiểu các kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 thông qua các hình thức thi trắc nghiệm, tự luận, thuyết trình và tiểu phẩm. 

- Hình thức: Thi trực tuyến dựa trên nền tảng WEB và các Video clip. 

 -  Tác phẩm dự thi là Video clip phải có chất lượng tối thiểu HD720p (tỉ lệ 16:9), 

định dạng .MP4 hoặc .MOV. Video clip dự thi thực hiện bằng điện thoại di dộng hoặc 

các thiết bị ghi hình khác nhưng phải quay chế độ màn hình ngang, có thể sử dụng các 

hiệu ứng, kỹ xảo về hình ảnh. 

    -  Video clip chưa gửi tham gia cuộc thi nào và thí sinh phải chịu trách nhiệm về 

bản quyền của tác phẩm dự thi. 

- Tất cả các Video clip phải được thực hiện trong thời gian tổ chức cuộc thi và 

không được xuất hiện hình ảnh, logo của các nhãn hàng, doanh nghiệp với mục đích 

quảng bá thương hiệu. Trường được phép sử dụng các tác phẩm dự thi để phục vụ cho 

công tác tuyên truyền và các công tác khác liên quan đến trường.  

- Cuộc thi được tổ chức với các phần thi sau: 

2.1. Phần thi dành cho cá nhân: chia làm 02 vòng thi 

2.1.1 Vòng thi trắc nghiệm và tự luận 

+ Thời gian thi: Từ 08 giờ 00 ngày 16/12/2021 đến 16 giờ 00 ngày 18/12/2021. 

(Lưu ý: Bài thi chỉ được mở trong khung thời gian quy định nêu trên). 



+ Bài thi phải thể hiện đầy đủ các thông tin bắt buộc; trả lời phần trắc nghiệm và 

câu tự luận đầy đủ. 

+ Thí sinh trả lời 40 câu hỏi trắc nghiệm với thang điểm chấm là 100 điểm (2,5 

điểm/câu). Mỗi thí sinh có thể dự thi tối đa 02 lần, nếu thí sinh thi 02 lần thì chỉ công 

nhận kết quả của lần thi thứ 02. 

+ Câu tự luận: “Thí sinh trình bày ý kiến của mình về các giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid cho bản thân và cộng đồng trong tình hình mới” (đối với 

câu hỏi tự luận phần trả lời tối đa không quá 170 từ). Phần tự luận dùng để chấm xếp 

giải đối với các bài thi trắc nghiệm có điểm cao. 

Tham gia bằng cách đăng nhập vào đường link: thipccovid19.ctu.edu.vn 

+ Cơ cấu, giá trị giải thưởng:  

 Giải Nhất: Giấy khen và tiền thưởng 300.000 đồng  

 Giải Nhì: Giấy khen và tiền thưởng 250.000 đồng  

 Giải Ba: Giấy khen và tiền thưởng 200.000 đồng 

 Giải Tư: tiền thưởng 100.000 đồng 

Các thí sinh đạt những giải trên được chọn vào dự thi Phần thi Thuyết trình. 

2.1.2 Vòng thi thuyết trình: thí sinh thực hiện Video clip phần thi này 

+ Dự kiến thời gian nộp Video clip dự thi: Từ 08 giờ 00 ngày 22/12/2021 đến 

16 giờ 00 phút ngày 26/12/2021. 

+ Tất cả những thí sinh đạt giải của vòng thi trắc nghiệm và tự luận sẽ được chọn 

vào vòng thi thuyết trình.  

+ Thí sinh dự thi thuyết trình: Tự giới thiệu về bản thân; Tuyên truyền một chủ 

đề/nội dung thuộc về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Thời lượng Video 

clip từ 2-3 phút/thí sinh).  

Nộp Video clip dự thi vào địa chỉ: hộp thư điện tử (Email) của Ban tổ 

chức: httt_phongchongcovid@ctu.edu.vn 

+ Cơ cấu, giá trị giải thưởng:  

 Giải Nhất: Giấy khen và tiền thưởng 400.000 đồng  

 Giải Nhì: Giấy khen và tiền thưởng 300.000 đồng  

 Giải Ba: Giấy khen và tiền thưởng 200.000 đồng 

 Giải Tư: tiền thưởng 150.000 đồng 

2.2. Phần thi dành cho tập thể: thực hiện Video clip dự thi gửi Ban Tổ chức 

+ Nội dung: Thi thuyết trình và tiểu phẩm các kiến thức cơ bản về chủ trương, 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, các thông điệp 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

- Thể lệ:  

+ Mỗi tập thể dự thi không quá 10 người, tự quay video clip tuyên truyền các 

kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, các quy định, các thông điệp trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thời 

lượng mỗi video clip không quá 10 phút (Khuyến khích sáng tạo, ứng dụng công nghệ 

thông tin, âm nhạc, mỹ thuật...trong video clip dự thi); Trang phục trang nhã, lịch sự; 
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Hành vi, ngôn ngữ chuẩn mực, không vi phạm thuần phong mỹ tục và các quy định của 

pháp luật. 

+ Video clip gửi dự thi phải có 02 phần: Thuyết trình và Tiểu phẩm với tổng thời 

gian là không quá 10 phút. Cơ cấu tính điểm: phần thi Thuyết trình tối đa 30 điểm, phần 

thi Tiểu phẩm tối đa 70 điểm. 

+ Mỗi Tập thể dự thi có quyền gửi dự thi nhiều video clip, tuy nhiên chỉ được 

công nhận kết quả 01 video clip có nội dung được Ban tổ chức và Ban giám khảo đánh 

giá tốt nhất. 

+ Đối với Tập thể dự thi phải kèm theo danh sách các thành viên khi nộp bài thi. 

+ Tập thể dự thi thực hiện Video clip dự thi gửi qua hộp thư điện tử (Email) của 

Ban tổ chức: httt_phongchongcovid@ctu.edu.vn 
 

- Thời gian gửi bài dự thi:  Từ 07 giờ 00 ngày 20/12/2021 đến 16 giờ 00 phút 

ngày 24/12/2021. (Lưu ý: BTC chỉ nhận video clip dự thi trong khung thời gian đã 

quy định). 

- Phần thi tập thể được chia làm 02 phần như sau: 

2.2.1 Phần thi thuyết trình (tối đa 30 điểm) 

+ Tự giới thiệu về đội thi; Tuyên truyền một chủ đề/nội dung thuộc về công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

2.2.2 Phần thi tiểu phẩm (tối đa 70 điểm) 

- Hình thức: Thực hiện Video clip Tiểu phẩm dự thi tuyên truyền về các kiến 

thức cơ bản về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

các quy định, các thông điệp trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.  

2.2.3 Xếp hạng chung cuộc 

+ Các tập thể đạt kết quả tổng hợp cao nhất của 02 phần thi thuyết trình và tiểu 

phẩm sẽ được xét trao giải Chung cuộc. 

+ Cơ cấu, giá trị giải thưởng:  

 Giải Nhất: Giấy khen và tiền thưởng 1.000.000 đồng 

 Giải Nhì: Giấy khen và tiền thưởng 600.000 đồng  

 Giải Ba: Giấy khen và tiền thưởng 300.000 đồng 

 Giải Tư: tiền thưởng 200.000 đồng 

 Giải thưởng cho 04 tập thể có tỷ lệ người tham gia đông nhất: Giấy khen và 

tiền thưởng 1.000.000 đồng (trong đó 02 giải cho tập thể Công đoàn và 02 giải tập thể 

Đoàn Thanh niên). 
 

 

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO  

- Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015; 

- Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; 

- Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 
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- Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; 

- Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư về việc phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra; 

- Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

- Nghị quyết số 128-NQ/CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định 

tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; 

- Quyết định số 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành tài 

liệu Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà; 

- Quyết định số 4355/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; 

- Quyết định số 4377/QĐ-BYT ngày 11/9/2021 của Bộ Y tế về Quyết định Ban 

hành sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động; 

- Quyết định số 4800/QĐ-BYT 2021 ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành 

Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP; 
 

4.   THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ TRAO THƯỞNG 

 Kết quả dự thi sẽ được công bố trên trang web của Phòng Công tác Chính trị, 

trang web của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Cần Thơ và 

trang mạng xã hội facebook của Đoàn Thanh niên trường. 

Cá nhân (đối với tập thể cử 01 thành viên đại diện) liên hệ nhận thưởng tại phòng 

Công tác chính trị (Lầu 3, Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ, khu II ĐHCT) 

trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (theo thời gian của BTC 

đã thông báo). 
 

5.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

5.1. Ban tổ chức 

Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi gồm các thành viên: 

1. Ông Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng                 Trưởng ban 

2. Ông Trần Thiện Bình, Trưởng phòng CTCT                            Phó Trưởng ban 

3. Cô Dương Thị Tuyền, Chủ tịch Công đoàn trường              Thành viên 

4. Ông Nguyễn Thanh Tường, Trưởng phòng CTSV                   Thành viên 

5. Bà Trần Thị Thủy Tiên, Bí thư Đoàn TN trường                 Thành viên 

6. Ông Huỳnh Phúc Lộc, Chủ tịch Hội sinh viên trường              Thành viên 

7. Ông Nguyễn Văn Pha, Phó Bí thư Đoàn TN trường                 Thành viên 

8. Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa, Chuyên viên Phòng CTCT           Thành viên  

9. Ông Triệu Minh Thành, Chuyên viên Trung tâm TT&QTM    Thành viên 

10. Ông Lê Thành Nhân, Chuyên viên Phòng CTCT             Thành viên 
 

Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức thực hiện tất cả các nội dung và điều kiện để 

cuộc thi diễn ra thành công. 

 

 




