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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

______________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_____________ 
 

 
THỂ LỆ CUỘC THI 

“TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ TÔI” 
(Kèm theo Thông báo số 1996/TB-ĐHKT  ngày 19/10/2011  

của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về kế hoạch tổ chức cuộc thi) 
 
Hướng tới Kỷ niệm 40 năm truyền thống và 5 năm thành lập Trường Đại học 

Kinh tế - ĐHQGHN, Nhà trường tổ chức cuộc thi viết - ảnh về trường. Thể lệ cuộc 
thi như sau: 
1. Mục đích: 

- Tạo không khí hân hoan, sôi nổi hướng tới Kỷ niệm 5 năm thành lập 
Trường Đại học Kinh tế (2007 - 2012) và 40 năm ngày truyền thống trường. 

- Nhằm ôn lại truyền thống gần 40 năm xây dựng và trưởng thành của 
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. 

- Tạo cơ hội cho các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên trường được chia sẻ 
những kỷ niệm đẹp và khó quên, những câu chuyện hay, cảm động về mái trường, 
bè bạn; đồng thời cũng khơi gợi cảm hứng sáng tác, cộng tác cho website Trường 
Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. 

- Thắt chặt tình cảm thầy trò, đồng nghiệp và tăng thêm niềm tự hào về Nhà 
trường đối với sinh viên, học viên, cán bộ, giảng viên đã và đang công tác tại 
trường. 
2. Đối tượng dự thi: 
 - Cán bộ, giảng viên đã và đang công tác tại Khoa Kinh tế Chính trị trực 
thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (11/1974 - 9/1995); Khoa Kinh tế trực 
thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN (9/1995 - 
7/1999); Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQGHN (7/1999 - 3/2007) nay là Trường Đại 
học Kinh tế - ĐHQGHN (từ năm 2007). 
 - Các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước (thuộc các 
hệ đào tạo) đã/đang học tập tại Trường Đại học Kinh tế. 
 - Các cộng tác viên và những đối tượng khác quan tâm tới sự phát triển của 
Trường ĐHKT. 
3. Chủ đề, nội dung và thể loại dự thi: 
3.1. Chủ đề dự thi: "Trường Đại học Kinh tế và tôi" 
3.2. Nội dung và thể loại dự thi: 
- Bài viết:  

 + Viết về những đổi thay, thành tựu của Nhà trường trong chặng đường 
gần 40 xây dựng và phát triển, đặc biệt trong 5 năm thành lập trường từ 
2007 đến nay;  

 + Các bài viết về dự báo, xu thế phát triển trong tương lai của trường; 
 + Những tâm huyết đối với nghề dạy học, về mái trường; 
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  + Những kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời giảng dạy, công tác, phục vụ và 
học tập tại Trường Đại học Kinh tế suốt gần năm qua; 

 + Phác họa chân dung của các thầy cô giáo, cán bộ công chức tận tụy với 
nghề nghiệp và các cựu sinh viên vượt khó, thành đạt, các gương sinh 
viên tiêu biểu; 

 + Tâm tư, tình cảm của các thế hệ thầy, cô giáo và các thế hệ sinh viên 
của trường. 

- Truyện ngắn, thơ về tình cảm thầy - trò, mái trường ĐHKT… 
- Bộ ảnh: Về thầy cô, sinh viên, trường lớp; các hoạt động của thầy và trò… qua 
các thời kỳ. 
4. Quy định về bài dự thi: 
 - Bài dự thi là các tác phẩm chưa từng dự thi trong các cuộc thi khác, chưa 
được xuất bản trên bất cứ phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng nào. 
 - Yêu cầu tối đa không quá 3.000 từ đối với bài viết, truyện ngắn, tùy bút, 
tản văn.  
 - Đối với tác phẩm ảnh, bộ ảnh phải nhiều hơn 10 ảnh và không quá 30 ảnh. 
Tác phẩm ảnh ghi chú rõ thời gian chụp, nội dung hoặc ý tưởng của bức ảnh. 
 - Tác phẩm dự thi bằng tiếng Việt, được đánh máy trình bày rõ ràng bằng 
font chữ Times New Roman, cỡ 13, dùng mã Unicode. Tiêu đề ghi rõ “Bài tham dự 
cuộc thi: Trường Đại học Kinh tế và tôi”. Cuối tác phẩm có thông tin đầy đủ về tác 
giả: tên thật, bút danh (nếu có), địa chỉ liên hệ (email, điện thoại, nơi nhận thông tin 
phản hồi…). 
 - Một người được quyền gửi nhiều bài dự thi, qua email - qua bưu điện hoặc 
gửi trực tiếp đến Ban tổ chức. 
 - Ban tổ chức không trả lại các tác phẩm tham dự cuộc thi và không chịu 
trách nhiệm về các trường hợp thất lạc. 
5. Giải thưởng và các quyền lợi: 
5.1. Dự kiến cơ cấu giải thưởng: 
5.1.1. Đối với các bài viết: 

‐ 01 Giải nhất: 1.000.000 đồng/giải 
‐ 01 Giải nhì: 500.000 đồng/giải 
‐ 01 Giải ba: 300.000 đồng/giải 
‐ 03 giải khuyến khích: 200.000 đồng/giải 

5.1.2. Đối với thể truyện ngắn, thơ: 
‐ 01 Giải nhất: 500.000 đồng/giải 
‐ 01 Giải nhì: 400.000 đồng/giải 
‐ 01 Giải ba: 300.000 đồng/giải 
‐ 02 giải khuyến khích: 200.000 đồng/giải 

5.1.3. Đối với các bộ ảnh dự thi: 
-    01 Giải nhất: 1.000.000 đồng/giải 
-    01 Giải nhì: 500.000 đồng/giải 
-    01 Giải ba: 300.000 đồng/giải 
-    03 Giải khuyến khích: 200.000đồng/giải 
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5.1.4. Giải thưởng cho tập thể có nhiều sản phẩm tham dự nhất (lớp, công đoàn 
bộ phận/ tổ công đoàn): 
 - 1 giải nhất: 1.000.000 đồng/giải 
 - 1 giải nhì: 500.000 đồng/giải 
(Số giải thưởng có thể tăng thêm nếu có nhiều tác phẩm dự thi có chất lượng) 
5.2. Quyền lợi khác: 
- Hàng tuần, website Trường Đại học Kinh tế sẽ đăng tải những tác phẩm dự thi 
hay, có chất lượng tốt. 
- Các tác phẩm đạt giải được đăng trên website Trường ĐHKT hoặc kỷ yếu kỷ niệm 
5 năm thành lập trường không được trả nhuận bút. 
- Các tác phẩm có chất lượng khác, được đăng tải trên website Trường ĐHKT sẽ 
được trả nhuận bút theo quy định của Nhà trường. 
- Các cá nhân, tập thể có tác phẩm dự thi đạt giải trong cuộc thi sẽ được trao giải và 
giấy chứng nhận của cuộc thi. 
6. Thời gian và địa điểm nộp bài dự thi: 
6.1. Thời gian nhận bài dự thi: từ 20/10/2011 - 15/01/2012 
6.2. Địa điểm nhận bài dự thi: 
- Bộ phận Truyền thông Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 

Địa chỉ: Phòng 702, nhà E4 - 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội 
ĐT: (84-4) 37547506 + máy lẻ 712 
Email: news_ueb@vnu.edu.vn 

- Văn phòng Đoàn trường - Khu giảng đường NTC 
Địa chỉ: Cơ sở II, Trường Đại học Kinh tế, Trung tâm NTC 
Thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 
ĐT: (84-4) 39956897 

       Email: huong_ttt@vnu.edu.vn 
7. Chấm và công bố kết quả dự thi: 
- Trường sẽ thành lập một Ban Giám khảo với một số tiểu ban chấm các bài viết và 
tác phẩm dự thi. 
- Công bố kết quả cuộc thi và trao giải vào đầu tháng 3/2012. 
Liên hệ:  
Chi tiết về cuộc thi xin liên hệ: 
     Bộ phận Truyền thông Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 

Địa chỉ: Phòng 702, nhà E4 - 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội 
SĐT: (84-4) 37547506 + máy lẻ 712 (Chị Lê Thùy Dung) 
Email: news_ueb@vnu.edu.vn 
Website: http://ueb.vnu.edu.vn; http://ueb.edu.vn 

 
 

KT.HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
(đã ký) 

 
PGS. TS. Trần Anh Tài 

 


