
 

 

T R U N G  T ÂM  

N G O Ạ I  N GỮ - T I N  HỌC  

THI 
SÁNG TÁC  
VIDEO CLIP  

GIỚI THIỆU 
TRƯỜNG  
ĐẠI HỌC  

XÂY DỰNG 

MIỀN TÂY  

Chào mừng  
Lễ kỷ niệm 45 năm 
thành lập Trường 
và 10 năm mang 

tên Trường Đại học 
Xây dựng Miền Tây 

CHỦ ĐỀ 1 

Lược sử  
 hình thành và 

 phát triển trường Đại 

học Xây dựng Miền Tây 

1976 – 2021 

 

CHỦ ĐỀ 2 

 Cơ sở vật chất 

 Đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học 

 Chất lượng giáo dục 
 

 

 

CHỦ ĐỀ 3 

 Hoạt động, phong 

trào 

 Vị trí việc làm  

 Cơ hội việc làm và 

cống hiến 

 

Video clip dự thi  

 có thời lượng tối đa 5 phút 

 thể hiện ít nhất 03 chủ đề nêu trên 

 khuyến khích sử dụng flycam hỗ trợ 

Video clip dự thi 

 thuyết minh bằng tiếng Anh 

 phụ đề tiếng Việt  
[TT Ngoại ngữ - Tin học hỗ trợ tập huấn cho các đội về kỹ thuật ghi phụ đề] 

 khi được chọn, nhà trường hỗ trợ kinh phí để chuyển sang chế 

độ thuyết minh tiếng Việt và phụ đề tiếng Anh 

Giải thưởng 

 giải Nhất, Nhì, Ba & KK 

 Tổng giải thưởng:  
o 30 triệu đồng 

 Giải nhất:  
o 10 triệu đồng 



 

 

TÓM TẮT THÔNG TIN & HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

1.1. Sinh viên đang theo học tại MTU 

1.2. Cựu sinh viên, học viên MTU 

(*) Sinh viên và học viên MTU có thể phối hợp; hợp tác; hoặc nhờ sự trợ giúp từ các chuyên gia (không phải là 

sinh viên MTU) trong việc dàn dựng video, biên tập nội dung…; tuy nhiên, phần thuyết minh tiếng Anh phải do 

sinh viên MTU thực hiện. 

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ & HẠN NỘP VIDEO CLIP 

2.1. Do đang trong thời gian thi kết thúc học phần HK2, nên TTNNTH dời thời hạn đăng ký đến  

17 giờ ngày 14/5/2021 (Thứ Sáu).  

2.2. Nộp video clip dự thi:  

17 giờ ngày 16/7/2021(Thứ Sáu). (nộp USB trực tiếp tại văn phòng TTNN-TH) 

2.3. Đăng ký tại văn phòng TTNN-TH hoặc  

2.4. Đăng ký với giảng viên của TTNN-TH đang phụ trách các lớp 

3. CHỦ ĐỀ & NỘI DUNG VIDEO CLIP 

3.1. Chủ đề:  

“Chào mừng Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Trường và  

Tròn 10 năm mang tên Đại học Xây dựng Miền Tây” 

3.2. Nội dung video clip: bao gồm ít nhất 03 chủ đề nêu trên (Chủ đề 1, Chủ đề 2, Chủ đề 3) 

 

  



 

 

MỘT SỐ GỢI Ý 

 SỨ MẠNG (Mission) 

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây là cơ sở giáo dục công lập; Là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 

cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ đại học, sau đại học; Là cơ sở nghiên cứu ứng dụng khoa học và chuyển 

giao công nghệ; Đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu 

Long và cả nước. 

 TẦM NHÌN (Vision) 

Đến năm 2025, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây hoàn thành mục tiêu trở thành trường đại học trọng 

điểm của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, theo định hướng đào tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công 

nghệ, ngang tầm với các trường tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á. 

 GIÁ TRỊ CỐT LÕI (Core values) 

"CHẤT LƯỢNG – NĂNG ĐỘNG - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP" 

 Chất lượng: Trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu ứng dụng. 

 Năng động: Trong học tập, nghiên cứu, ứng dụng và cống hiến. 

 Phát triển: Đào tạo đa ngành, đa bậc học. 



 

 

 Hội nhập: Đạt chuẩn trong nước và khu vực Đông Nam Á. 

 

 TRIẾT LÝ (Philosophy) 

“TRÁCH NHIỆM - TRI THỨC – KẾT NỐI THỰC TIỄN” 

- Trách nhiệm: Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đào tạo, cung cấp cho người học kiến thức nền tảng 

vững chắc, chuyên sâu và trách nhiệm nghề nghiệp; Truyền cảm hứng và hướng dẫn người học đạt hiệu 

quả mong muốn trong học tập và học tập suốt đời. 

Giá trị 
cốt lõi

Chất 
lượng đào 

tạo

Ứng dụng 
năng 
động

Phát triển 
đa bậc

Uy tín hội 
nhập



 

 

- Tri thức: Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đào tạo và định hướng người học áp dụng kiến thức khoa 

học để hiểu biết thực tiễn, áp dụng vào thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp và xã hội. 

- Kết nối thực tiễn: Trường Đại học Xây dựng Miền Tây chủ động kết nối nhà trường với các tổ chức, cộng 

đồng và doanh nghiệp; Hợp tác, liên kết đào tạo và chuyển giao ứng dụng thực tiễn khoa học giúp cộng 

đồng phát triển và hội nhập khu vực. 



 

 

CHỦ  ĐỀ 1 

Lược sử  
 hình thành và 

 phát triển trường Đại học Xây dựng Miền Tây (1976 – 2021) 

 Video thể hiện được một cách khái quát các mốc lịch sử hình thành và phát triển của trường theo từng giai đoạn quan trọng. (Chú 

ý đến sự hình thành về cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học theo từng thời kỳ) 

 

CHỦ  ĐỀ 2 

 Cơ sở vật chất 

 Đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học 

 Chất lượng giáo dục 

 Video thể hiện chủ yếu cơ sở vật chất hiện tại của nhà trường 

o Các Phòng, Ban, Trung tâm, Phòng thí nghiệm, các cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, 

thể dục thể thao… 

 Nêu bật được chức năng, phẩm chất của đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học 

 Nêu bật được uy tín, chất lượng và sản phẩm giáo dục của trường qua các giai đoạn 

o Các cựu sinh viên, học viên hiện đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước, công ty tư nhân, … 

 

CHỦ  ĐỀ 3 

 Hoạt động, phong trào 

 Vị trí việc làm  

 Cơ hội việc làm và cống hiến 



 

 

 Video thể hiện nổi bật và rõ nét các hoạt động, phong trào của nhà trường, của đoàn thể, của sinh viên, 

học viên 

o Các hoạt động TDTT, văn nghệ, các hội thi, công tác hoạt động cống hiến công ích, hoạt động xã 

hội… 

 Video thể hiện và khẳng định được vị trí, cơ hội việc làm theo các ngành nghề chuyên nghiệp bằng những 

dẫn chứng cụ thể 

 

Chú ý  

 Các video clip dự thi phải thể hiện cả 03 chủ đề nêu trên trong khoảng thời gian tối đa 5 phút 

 Hình ảnh sử dụng trong video (nếu có) phải là HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG; hạn chế dùng hình ảnh lưu niệm 

 

 

(Hình ảnh lưu niệm / Hình ảnh hoạt động) 

 

 


