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                BỘ MÔN NGỮ VĂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÂU LẠC BỘ NGỮ VĂN                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Cần Thơ, ngày 08 tháng 02 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

CUỘC THI SÁNG TÁC VĂN HỌC  

CHÀO MỪNG NGÀY THƠ VIỆT NAM LẦN THỨ XX 

VÀ NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08.3 

CHỦ ĐỀ: “TÌNH THƠ - TÌNH NGƯỜI” 

 
I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA: 

         Nhằm chào mừng Ngày thơ Việt Nam lần thứ XX và ngày Quốc tế 

Phụ nữ Việt Nam 08.3, tạo sân chơi học thuật bổ ích, ý nghĩa và cơ hội thể hiện 

khả năng, năng khiếu sáng tác văn chương cho sinh viên ngành Văn học;  

II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: 

1. Thời gian: từ ngày 14.02.2022 đến ngày 08.3.2022 

2. Hình thức: online (trên nền tảng mạng xã hội) 

3. Đối tượng tham gia: Sinh viên ngành Văn học các khóa 44, 45, 46 và 47 

tại Trường Đại học Cần Thơ. 

III. THỂ LỆ CUỘC THI 

- Mỗi cá nhân tự sáng tác một bài thơ (không giới hạn thể loại, câu chữ), đăng tải 

trên 01 kênh truyền thông mạng xã hội bất kỳ của cá nhân (Facebook, Zalo, 

Instagram, Twitter…). Và gắn hastag: #NgaythoVNlanthu20XHNVĐHCT 

- Chủ đề: không giới hạn chủ đề, khuyến khích sáng tác về hình tượng người phụ nữ. 

- Hình thức gửi sản phẩm dự thi: người dự thi gửi đường liên kết (link) đăng tải sản 

phẩm dự thi trên kênh truyền thông mạng xã hội cá nhân của mình về Ban tổ chức 

trong đường liên kết google drive:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R_kbIb7d3OwKWbwQiRYBBmeikW96

QrxdaGIgWQhH2Tw/edit#gid=0 

- Hạn cuối gửi đường liên kết về Ban tổ chức: 06/3/2022.  

- Sản phẩm dự thi hợp lệ là sản phẩm được đăng tải trên kênh truyền thông mạng xã 

hội từ 00 giờ 00 phút ngày 15/02/2022 đến 24 giờ 00 phút ngày 06/3/2022. 

- Lưu ý: người dự thi chịu trách nhiệm về tính bản quyền của tác phẩm dự thi 

(không được sao chép dưới mọi hình thức). Nếu bị phát hiện vi phạm vấn đề 

bản quyền sẽ bị loại khỏi cuộc thi. 

- Tổng kết trao giải: Ban Tổ chức sẽ mời Ban Giám khảo là các chuyên gia trong 

lĩnh vực sáng tác, nghiên cứu, phê bình, giảng dạy Văn học để thẩm định và đánh giá 

chất lượng sản phẩm dự thi. Kết quả sẽ được Ban tổ chức công bố kết quả cuộc thi 
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đến từng thí sinh dự thi qua địa chỉ email đăng ký trong google drive trong ngày 

08/3/2022. 

 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

- 01 giải nhất: 180.000đ/giải 

- 01 giải nhì: 150.000đ/giải 

- 02 giải ba: 120.000đ/giải 

- 03 giải khuyến khích: 100.000đ/giải 

 

V. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC: 

1. Cô Nguyễn Thị Kiều Oanh - Chủ nhiệm CLB Ngữ Văn - Trưởng Ban  

2.  Sinh viên Phạm Hoàng Minh - Văn học 2 K45 - Phó Ban 

3. Sinh viên Hà Hoàng Thái – Văn học 1 K45 - Thành viên 

4. Sinh viên Cao Phương Vy – Văn học 2 K45 - Thành viên 

 

Bộ môn Ngữ văn TM. CLB NGỮ VĂN 

           Trưởng Bộ môn Chủ nhiệm CLB 

 

                      

 

Nguyễn Thị Kiều Oanh  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


