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NỘI QUI -  THỂ LỆ GIAN HÀNG “QUỐC TẾ” 
 

1. Địa điểm và thời gian 

- Địa điểm: tại gian hàng được bốc thăm ngẫu nhiên theo sơ đồ mặt bằng tổng thể  

- Thời gian setup gian hàng: 45’ (từ 7:30 – 8:15), thứ 7 ngày 21/12/2019 

2. Hình thức trình bày: 

• Các lớp sẽ thực hiện giới thiệu trong gian hàng mình 03 yêu cầu sau: 

1. “Điểm mạnh”/văn hóa của lớp mình 

2. “Ấn tượng” gì khi học tại HCMUS (ITEC) 

• Thầy/Cô 

• Bạn bè 

• Dự án, … 

3. Mong muốn và thông điệp muốn gửi đến mọi người 

• Tất cả được thể hiện (trang trí): 

1. Hình ảnh 

2. Poster 

3. Clips 

4. Sản phẩm handmade, … 

Các gian hàng sau khi hoàn tất phải đảm bảo: 

- Có tên gian hàng 

- Các thiết kế thể hiện được tính chất/ theo phong cách giáng sinh  

- Bài thuyết trình về ý nghĩa và các hoạt động bên trong gian hàng (max. 5’) 

3. Các hoạt động triển khai tại gian hàng: 

- Triển lãm hình ảnh về lớp 

- Kinh doanh: ẩm thực và đồ dùng (ưu tiên đồ dùng handmade) 

- Trưng bày các sản phẩm/ý tưởng do các bạn sinh viên thực hiện 

- Trao đổi sản phẩm: sách, đồ lưu niệm, … 

- Tổ chức văn nghệ, mini games… để thu hút mọi người 

4. Qui chế chấm điểm 

Nội qui chấm điểm theo 03 tiêu chí: 

- Thẩm mỹ, đúng chủ đề và hoạt động tại gian hàng 

- Thân thiện với môi trường 
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- Thuyết trình ấn tượng (+1 cho thuyết trình bằng tiếng Anh) 

Ban giám khảo: 

- Thầy Stephen Rowe – GĐ chương trình IEEP 

- Thầy Trần Công Danh – PGĐ ITEC 

- Cô Nguyễn Thị Phước Hạnh – Giáo vụ & SV ITEC 

Cơ cấu giải thưởng: 03 giải (và tính vào giải toàn đoàn) 

- Giải nhất: 2,000,000đ 

- Giải nhì: 1,5000,000đ 

- Giải ba: 1,000,000đ 

 

Lưu ý: ngày bốc thăm số gian hàng + quốc gia tổ chức sáng 10h, thứ 7 ngày 16/11 tại lầu 3 
tòa nhà TTTH. 
Vui lòng liên hệ anh Nhân (lhnhan@itec.hcmus.edu.vn) để được hướng dẫn thễm 
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