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Phụ lục 01. Các hoạt động chính thức và lịch trình tổ chức 

(Kèm theo Thông báo số 2) 
 

Ngày Buổi sáng Buổi chiều Buổi tối 

20/4/2022 

(Thứ 4) 

09:00-11:30 và 13:30-18:00: Đón tiếp và dựng trại 

- Đón tiếp các đoàn tham gia, bàn giao thẻ đeo, trang phục, không gian trại của các đoàn; 

- Kiến sắp đặt: các đoàn nhận vị trí, tiến hành cắm trại và lắp dựng không gian nghệ thuật sắp đặt - 

triển lãm giới thiệu về trường. 

15:00-17:00: Họp các Trưởng đoàn (phòng họp tầng 2 - B1). 

18:00-19:00: 

- Trường mời cơm lãnh đạo, giảng 

viên và các Nhà tài trợ tại Trường; 

- Sinh viên các đoàn: đặt ăn với 

TNV theo suất ăn và kinh phí do 

BTC giới thiệu.  

19:00-19:30: Khai mạc triển lãm 

doanh nghiệp. 

19:30-21:30: Khai mạc Festival. 

21/4/2022 

(Thứ 5) 

7:30-8:00: Dấu ấn Festival: BTC và đại diện các 

đoàn trồng cây xanh lưu niệm trong khuôn viên 

trường.  

8:00-8:30: Khai mạc triển lãm: “Di sản văn hóa - 

kiến trúc Miền Trung trên Tem Bưu chính” và “Bảo 

tồn & trùng tu các di tích kiến trúc tại Miền Trung” 

8:30-11:30: Hội thảo khoa học: “Di sản & Kiến 

trúc trong phát triển bền vững đô thị du lịch biển” 

(Hội trường B1). 

13:00-18:30: Hành trình di sản 1 

BTC đón các đoàn tại Trường, tham quan nghiên 

cứu một số di sản và địa điểm thi (hành trình dự 

kiến: MUCE - Bờ kè đoạn từ Hùng Vương đến 

chân Núi Nhạn - Núi Nhạn - đi theo đường 

Nguyễn Tất Thành đến Bùng binh Phú Lâm - di 

chuyển đến Mũi Điện, Vũng Rô - di chuyển theo 

đường biển đến Bờ kè xóm Rớ - về lại MUCE). 

20:00-22:30: Kiến bùng cháy 

- Đốt lửa trại; 

- Giao lưu văn nghệ mở rộng (bao 

gồm những tiết mục của các đoàn 

không được chọn biểu diễn lồng 

ghép trong Lễ Bế mạc). 

22/4/2022 

(Thứ 6) 

08:00-20:00: Kiến hội nhập (hoạt động tài năng 1 - thi theo nhóm sinh viên đã công bố) 

- 08:00-09:30: Diễn đàn đối thoại bàn tròn giữa Ban đề thi, Kiến trúc sư, các doanh nghiệp, Nhà tài 

trợ với Sinh viên (trừ những sinh viên tham gia vẽ tranh Bích họa); Giải đáp thắc mắc về bài thi tài 

năng. Địa điểm tổ chức: Hội trường B1; 

- 09:30-20:00: chính thức thi các bộ môn: Thiết kế nhanh A&B, Ký họa, Nhiếp ảnh. Địa điểm tổ chức 

thi TKN A&B: Khu Giảng đường B1.  

08:00-16:30: Kiến kết nối cộng đồng (hoạt động tài năng 2 - thi theo nhóm Trường đã công bố) 

- Thi vẽ tranh Bích họa “Tuy Hòa vẻ đẹp hương vị của Đại dương xanh”. Địa điểm thi: bờ kè xóm Rớ. 

19:00-20:00: Hội KTSVN mời cơm 

lãnh đạo, giảng viên và các Nhà tài 

trợ. 

- Các đoàn tự do trao đổi giao lưu. 
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09:00-11:00: Chấm thi không gian nghệ thuật sắp đặt - triển lãm giới thiệu về Trường (mỗi 

trường cử 1 đại diện để thuyết trình); 

16:30-17:30: Chấm thi vẽ tranh Bích họa. 

23/4/2022 

(Thứ 7) 

07:30-10:00: Kiến vận động (vòng loại) 

- Tổ chức vòng loại giao lưu TDTT giữa các 

Trường/ nhóm Trường, bao gồm các bộ môn: Bóng 

đá, Bóng rổ và Bóng chuyền (trừ những sinh viên 

được Nhóm/ Trường phân công thuyết trình các nội 

dung thi); 

08:00-12:00: Kiến thuyết trình 

- Tổ chức chấm thi 05 nội dung: 

o Thiết kế nhanh B; 

o Thiết kế nhanh A; 

o Vẽ Mỹ thuật; 

o Nhiếp ảnh; 

o Nhóm toàn năng. 

- Đại diện sinh viên Nhóm/ Trường thuyết trình. 

15:00-18:00: Chuẩn bị đêm bế mạc 

- Chạy dây, diễn tập, chuẩn bị các tiết mục biểu 

diễn văn nghệ - thời trang. 

15:00-17:00: Kiến vận động (chung kết) 

- Tổ chức giao lưu vòng chung kết TDTT giữa 

các Trường / nhóm Trường. 

15:00-17:00: Họp Trưởng đoàn. 

- Đánh giá kết quả nội dung thi; 

- Tổng kết Festival 2022. 

19:30-22:00: Bế mạc Festival XIII 

tại Tháp Nghinh Phong. 

- Trao giải, trao cờ đăng cai; 

- Biểu diễn thời trang và giao lưu 

văn nghệ bế mạc (BTC sẽ lựa chọn 

5 - 10 tiết mục xuất sắc nhất).  

24/4/2022 

(CN) 

Hành trình di sản 2 

- Đội Tình nguyện viên hỗ trợ hướng dẫn các đoàn tham quan dã ngoại (nếu có); 

- Đưa các đoàn về các đầu ga. 
 


