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HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG 

*** 

Số: 15 -TB/TWHSV 
 

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2019 

 

THÔNG BÁO SỐ 02 
CUỘC THI FLASHMOB 2019 – “SÓNG TUỔI TRẺ” 

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

 

Cuộc thi Flashmob 2019 - “Sóng tuổi trẻ” đã kết thúc vòng Bán kết với 16 

bài dự thi của các nhóm nhảy sinh viên đƣợc ghi hình tại 04 điểm du lịch: Sapa, 

Hạ Long, Đà Nẵng, Phú Quốc. Ngày 18/6/2019, Hội đồng Giám khảo đã họp 

đánh giá chuyên môn các bài dự thi và rà soát số lƣợt bình chọn bài thi để chọn ra 

04 bài dự thi xuất sắc nhất tham gia Vòng Chung kết.  

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Vòng Chung kết của Cuộc thi, Ban Thƣ ký 

Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam thông báo một số nội dung, cụ thể nhƣ sau: 

1. Về kết quả Vòng Bán kết 

Căn cứ Thể lệ Cuộc thi, dựa trên kết quả đánh giá chuyên môn của Hội đồng 

Giám khảo và số lƣợt bình chọn các bài thi, Ban Thƣ ký Trung ƣơng Hội Sinh viên 

Việt Nam quyết định lựa chọn 04 đội tham gia Vòng Chung kết, cụ thể nhƣ sau: 

TT MSDT ĐỘI THI 

1 STT01-21 ZEAL DANCE CREW -HSVVN tỉnh Phú Thọ 

2 STT02-08 Nhóm nhảy HNCheer - RAPS 

3 STT03-08 Trƣờng ĐH Y dƣợc Huế 

4 STT03-14 Đội DUE DANCE -Trƣờng ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng 

2. Về triển khai Vòng Chung kết 

Ban Thƣ ký Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị Hội Sinh viên các 

tỉnh, thành phố, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trƣờng và sinh viên trong các 

nhóm nhảy lọt vào Vòng Chung kết báo cáo Đảng ủy, Ban Giám hiệu các trƣờng 

về việc tham gia tập luyện và dự thi Vòng Chung kết Cuộc thi. 

2.1. Thời gian, địa điểm 

Thời gian: Từ ngày 27/6/2019 đến ngày 29/6/2019 (Chƣa bao gồm thời gian 

di chuyển). 

Địa điểm: thành phố Đà Nẵng. 
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(Lịch trình chi tiết gửi kèm theo thông báo) 

2.2. Phương tiện di chuyển 

Ban Tổ chức sẽ thống nhất thời gian cụ thể, bố trí xe ô tô và máy bay đƣa 

đón các đội từ điểm tập kết tới thành phố Đà Nẵng và ngƣợc lại. Mọi chi phí di 

chuyển và sinh hoạt theo lịch trình cuộc thi do Ban Tổ chức đài thọ toàn bộ. 

2.3. Các nội dung thể lệ 

Về kinh phí: Ban Tổ chức hỗ trợ mỗi đội tham dự Vòng Chung kết 

20.000.000 đồng bao gồm chi phí chuẩn bị trang phục, đạo cụ, chi phí làm nhạc 

cho tiết mục dự thi. 

Về nhạc biểu diễn: Bài nhạc các đội sử dụng trong phần biểu diễn tại vòng 

Chung kết là nhạc Việt Nam và đƣợc làm mới. Đối với các bài nhạc có lời, yêu 

cầu các đội thi gửi phần nhạc biểu diễn về cho Ban Tổ chức trƣớc ngày 23/6/2019 

để kiểm tra tác quyền bài hát. Các đội đƣợc sử dụng bài dự thi cũ từ Vòng Bán kết 

hoặc dàn dựng bài dự thi mới. 

Về trang phục, đạo cụ: Trang phục và đạo cụ phải phù hợp với quy định của 

Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; không vi phạm thuần 

phong mỹ tục, văn hóa Việt Nam, không có chữ tiếng nƣớc ngoài trên trang phục, 

đạo cụ, không đƣợc sử dụng cờ chƣa đƣợc cấp phép theo quy định Việt Nam, các 

vật liệu dễ gây cháy nổ… Yêu cầu các đội gửi hình ảnh chi tiết trang phục, đạo cụ 

dự thi về cho Ban Tổ chức xét duyệt trƣớc ngày 24/6/2019. 

Về Ban Giám khảo: Thành phần Ban giám khảo vòng chung kết bao gồm Ca 

sỹ Đoan Trang; Ca sỹ ST Sơn Thạch;  Biên đạo múa John Huy Trần. 

Các giám khảo nhận xét phần thi trực tiếp của các đội tham dự Vòng Chung 

kết trên sân khấu chính của chƣơng trình. Kết quả là tổng điểm của 3 giám khảo, 

trong trƣờng hợp có các đội bằng điểm nhau sẽ tính chỉ số phụ là số điểm trung 

bình tại Vòng thi Bán kết.  

Về tiêu chí chấm điểm: Bài thi đƣợc tính trên thang điểm từ 1 đến 10, điểm 

lẻ tới 1 đơn vị. Khung điểm chấm bao gồm Tính sáng tạo của bài biểu diễn (10 

điểm), Độ đồng đều của động tác biểu diễn (10 điểm), Quy mô dàn dựng (10 điểm), 

Kỹ thuật biểu diễn (10 điểm), Trang phục (10 điểm), Sự kết hợp hài hòa giữa âm 

nhạc và động tác (10 điểm), Mức độ kết hợp giữa kỹ thuật, tính sáng tạo của đội 

hình (10 điểm). 



3 

 

Chi tiết liên hệ: Văn phòng Trung ƣơng Hội Sinh viên Việt Nam - ĐT 

024.62631847 hoặc đại diện Ban Tổ chức Cuộc thi Flashmob 2019 - Bà Trần Đình 

Hƣơng - ĐT 091.116.1195 - cuocthiflashmob2019@gmail.com. 

 
Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Thƣờng trực TW HSVVN (để 

b/c); 

- Ban Tổ chức Cuộc thi (để t/h); 

- BTK Hội Sinh viên các tỉnh, 

thành phố, Đại học Huế, các học 

viện, trƣờng đại học, cao đẳng 

trực thuộc Trung ƣơng. 

- Lƣu VP. 
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LỊCH TRÌNH TẬP LUYỆN VÀ BIỂU DIỄN 

VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI FLASHMOB 2019 – “SÓNG TUỔI TRẺ” 

(Kèm theo Thông báo số  15  -TB/TWHSV, ngày 19   tháng 6 năm 2019  

của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam) 

 

TT Thời gian Nội dung Địa điểm 

Ngày 27/6/2019 

1 11g00 Các đội thi có mặt tại điểm tập kết Đà Nẵng 

2 11g30 – 12g30 
Ban tổ chức họp với các trƣởng Đoàn, tiến hành bốc thăm 

thứ tự dự thi 

Công viên 

Châu Á 

3 14g00 – 18g00 Các đội dự thi tập luyện theo thứ tự bốc thăm. Mỗi đội 1 giờ  
Công viên 

Châu Á 

4 19g00 – 22g00 Biên đạo tập bài mở màn cho các đội dự thi Sân khấu 

Ngày 28/6/2019 

5 08g00 – 09g00 Đội 1 ráp sân khấu Sân khấu 

6 09g00 – 10g00 Đội 2 ráp sân khấu Sân khấu 

7 10g00 – 11g00 Đội 3 ráp sân khấu Sân khấu 

8 11g00 – 12g00 Đội 4 ráp sân khấu Sân khấu 

9 18g00 – 20g00 04 Đội tập trung chuẩn bị tại sân khấu Sân khấu 

10 20g00 – 22g30 Tổng duyệt chƣơng trình Sân khấu 

Ngày 29/6/2019 

11 10g00 Chỉnh sửa các tiết mục theo ý kiến của hội đồng nghệ thuật Sân khấu 

12 17g00 Các đội tập trung tại khu vực tổ chức Vòng Chung kết Sân khấu 

13 20g00 – 22g00 Vòng Chung kết Cuộc thi Sân khấu 

 


