
BCH ĐOÀN TỈNH BẮC GIANG 

*** 

Số:        -KH/TĐTN-BTG 

 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 
  Bắc Giang, ngày      tháng 9 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Liên hoan tiếng hát thanh niên năm 2022 

với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ” 

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

 

 Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 

2022; Kế hoạch số 189-KH/TĐTN-BTG ngày 06/01/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn về tuyên truyền Đại hội đoàn các cấp, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc 

lần thứ XII, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức “Liên hoan 

tiếng hát thanh niên” năm 2022, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Đa dạng các hoạt động, thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027, 

chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; qua đó tạo không khí vui tươi, 

sôi nổi, cổ vũ, động viên đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh triển khai đồng bộ 

Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. 

2. Tạo môi trường giao lưu, chia sẻ, sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cá nhân, 

các câu lạc bộ nghệ thuật, tổ, đội, nhóm theo sở thích; từ đó phát hiện, bồi dưỡng 

đoàn viên, thanh niên có năng khiếu nghệ thuật tiếp tục phát triển. 

3. Liên hoan tiếng hát thanh niên cần được tuyên truyền sâu rộng, phát huy 

khả năng sáng tạo của thanh niên; mỗi tổ chức Đoàn, Hội cần đồng hành sát sao 

với mỗi cá nhân, câu lạc bộ, tổ, đội nhóm khi tham gia Liên hoan. 

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG 

 1. Đối tượng 

 - Đoàn viên, thanh niên có hộ khẩu thường trú tại Bắc Giang, đang học tập, 

lao động, sinh sống tại Bắc Giang, có độ tuổi từ 16-35. 

 2. Số lượng 

 - Mỗi huyện, thành đoàn tham gia ít nhất 02 tiết mục; các đoàn trực thuộc 

tham gia ít nhất 01 tiết mục dự thi. 

 - Không hạn chế số lượng cá nhân, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích 

đăng ký tham gia tự do, mỗi nhóm đăng ký không quá 02 tiết mục. 

 III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN 

 1. NỘI DUNG 
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Các tiết mục đăng ký tham gia liên hoan được sử dụng tất cả các thể loại 

âm nhạc có nội dung theo chủ đề sau: 

- Ca khúc cách mạng. 

- Ca khúc viết về quê hương Bắc Giang. 

- Ca khúc viết về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về thanh niên, về tuổi trẻ. 

2. Hình thức 

Cá nhân, tập thể, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm đăng ký tham gia liên hoan theo 

tiết mục riêng, mỗi tiết mục không quá 07 phút. 

Hình thức đăng ký gồm: Đơn ca; Song ca; Tam ca; Tốp ca 

Khuyến khích các tiết mục có biểu diễn múa, hoạt cảnh phụ họa. 

3. Thời gian 

Liên hoan được chia thành 02 vòng 

- Vòng 1 (Từ ngày 28/9 - 11/10/2022):  

+ Tiếp nhận tiết mục dự thi. 

+ Ngày 12/10/2022, Ban Tổ chức sẽ tiến hành chấm điểm sơ khảo và lựa 

chọn 10 tiết mục có tổng điểm thi cao nhất.  

- Vòng 2 (Từ 08h00’ - 10h30’, ngày 15/10/2022): Thi trực tiếp tại Nhà thi 

đấu tỉnh. 

Sau khi thi vòng 2, Ban Tổ chức lựa 05 tiết mục chất lượng cao nhất để 

biểu diễn tối ngày 15/10/2022 tại Chương trình kỷ niệm 66 năm Ngày truyền 

thống Hội LHTN Việt Nam do Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang 

tổ chức.  

4. Cách thức tham gia 

- Bước 1: Mỗi cá nhân, tập thể, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, căn cứ vào nội 

dung được quy định tại mục III.1 để lên phương án, lựa chọn tiết mục và chủ động 

tập luyện hoặc lựa chọn tiết mục đã có sẵn để đăng ký tham gia Liên hoan. 

- Bước 2: Ghi hình, dựng thành video tiết mục đã lựa chọn; đăng tải video 

lên Facebook của người đăng ký (nếu đăng ký theo nhóm thì chỉ đăng trên 

Facebook của một người đại diện. Các huyện, thành đoàn và tương đương có tiết 

mục tham gia dự thi đăng tải sản phẩm trên Fanpage của đơn vị).  

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi, vận động đoàn viên, thanh niên, cộng đồng 

mạng like, share, comment để công chúng biết tới.  

Trên bài viết Facebook thống nhất viết như sau: 

+ Tiêu đề: Tiết mục tham gia “Liên hoan tiếng hát thanh niên” năm 2022 
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+ Nội dung bao gồm: Tên tiết mục, người biểu diễn, trong tiết mục sử dụng 

ca khúc nào? bản nhạc nào? tác giả là ai? 

+ Kết thúc: Gắn hashtag #TinhdoanBacGiang, #Tienghatthanhnien2022 

- Bước 3: Gửi hồ sơ đăng ký tham gia Liên hoan về Ban Tổ chức qua địa 

chỉ email bantuyengiaotdbg@gmail.com trước 09h00’, ngày 11/10/2022 (Hồ sơ 

được quy định tại mục IV.2). 

- Bước 4: Ban Tổ chức nhận hồ sơ và tiết hành chấm các vòng. 

Vòng 1: Đăng tải trên mạng xã hội. Tiến hành chấm video. Lựa chọn 10 

tiết mục vào vòng 2, trong đó có 08 tiết mục có tổng điểm chất lượng cao nhất 

và 02 tiết mục có số lượng tương tác (like, share, comment) cao nhất. 

Tiêu chí chấm điểm chất lượng như sau: thang điểm 100 

+ 20 điểm chất lượng video (bố cục video, độ phân giải của video, chất 

lượng âm thanh). 

+ 80 điểm chất lượng tiết mục (nội dung, trang phục, đạo cụ, phụ họa, chất 

lượng biểu diễn, sáng tạo...). 

Trường hợp trong số 08 tiết mục có tổng điểm cao nhất trùng với 02 tiết 

mục có số lượt tương tác cao nhất, Ban Tổ chức tiến hành lấy tiết mục có số lượng 

tương tác cao tiếp theo. Liên hoan mang tính chất tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng, 

đề nghị không tác động tiêu cực để can thiệp số lượt tương tác. 

Vòng 2: Tiêu chí chấm thang điểm 100, gồm: Nội dung chủ đề, tư tưởng 

nghệ thuật; sự tìm tòi, sáng tạo trong lựa chọn tác phẩm, dàn dựng và hình thức 

biểu diễn; trình độ chuyên môn, kỹ thuật, phong cách biểu diễn và các yếu tố hỗ 

trợ cho nghệ thuật biểu diễn (giọng hát, phối hợp hát bè - dàn nhạc đệm, thiết kế 

mỹ thuật, minh họa, phụ họa, trang phục, đạo cụ, ánh sáng, câu chuyện...). 

5. Quy định về tiết mục tham gia Liên hoan 

- Các bài hát, bản nhạc (sau đây gọi chung là âm thanh) được sử dụng tham 

gia Liên hoan phải đảm bảo thuần phong, mỹ tục, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch cho phép lưu hành, biểu diễn. Không sử dụng âm nhạc có lời hát được 

thu sẵn để hát nhép, kể cả âm nhạc có ghi sẵn phần hát đệm, hát bè, hát vocal; 

không hát hỗ trợ cho các diễn viên biểu diễn dưới mọi hình thức. 

- Âm thanh, hình ảnh sử dụng trong video đăng tải trên Facebook cá nhân 

đảm bảo không vi phạm bản quyền tác giả; chất lượng âm thanh rõ ràng, đều, 

không ngắt quãng. 

- Diễn viên xuất hiện trong tiết mục mặc trang phục phù hợp, không hở 

hang phản cảm. 

- Các cá nhân, tổ, đội, nhóm, tập thể có tiết mục tham gia Liên hoan phải 

chịu trách nhiệm về tính pháp lý của tiết mục. Ban Tổ chức không chịu bất kỳ 

trách nhiệm về tính pháp lý, khiếu nại bản quyền của các tiết mục. 

mailto:bantuyengiaotdbg@gmail.com
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- Video gửi kèm hồ sơ để định dạng MP4, không gắn logo cá nhân, đơn vị 

hay bất kỳ logo nào vào video gửi kèm và video đăng trên Facebook. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

1. Cơ cấu giải thưởng 

Giải thưởng được căn cứ vào tổng điểm của Ban Giám khảo tại vòng 2, cơ 

cấu như sau: 

+ 01 Giải A: Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn kèm tiền thưởng trị 

giá 6.000.000đ. 

+ 02 Giải B: Mỗi giải gồm Giấy Chứng nhận kèm tiền thưởng trị giá 

4.000.000đ. 

+ 03 Giải C: Mỗi giải gồm Giấy Chứng nhận kèm tiền thưởng trị giá 

2.000.000đ. 

+ 04 Giải Triển vọng: Mỗi giải gồm Giấy Chứng nhận kèm tiền thưởng trị 

giá 1.000.000đ. 

2. Hồ sơ đăng ký dự thi cấp tỉnh 

Hạn gửi hồ sơ đăng ký tham gia Liên hoan trước 09h00’, ngày 11/10/2022 

gửi về Tỉnh đoàn qua email bttvh_td@bacgiang.gov.vn, bao gồm: 

+ Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu),  

+ Video bản gốc của tiết mục dự thi ở định dạng MP4. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp tỉnh 

- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn là đơn vị thường trực tổ chức Liên hoan 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai, chỉ đạo tham gia liên hoan 

của các huyện, thành đoàn và tương đương. 

- Chủ trì xây dựng thể lệ, nội dung, chương trình, dự toán kinh phí, thành 

lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và tổ chức Liên hoan. 

- Xây dựng các tài liệu tuyên truyền; phối hợp tuyên truyền về Liên hoan 

trên website Tỉnh đoàn của Tỉnh đoàn và các nền tảng số của tổ chức Đoàn trong 

tỉnh quản lý. 

2. Cấp huyện và tương đương 

- Rà soát, xây dựng phương án, tổ chức thành lập, tập luyện; Mỗi huyện, 

thành đoàn gửi ít nhất 02 tiết mục, mỗi đoàn trực thuộc gửi ít nhất 01 tiết mục 

xuất sắc tham gia Liên hoan đảm bảo đúng thời gian quy định. 

mailto:bttvh_td@bacgiang.gov.vn
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- Triển khai Kế hoạch này tới tất cả các cơ sở đoàn trực thuộc, các trường 

Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, THPT và TTGDNN-GDTX; các câu lạc bộ, tổ, 

đội, nhóm theo sở thích về nghệ thuật trên địa bàn. 

- Thực hiện và chỉ đạo 100% các cơ sở đoàn đăng tải, chia sẻ các ấn phẩm 

tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo 

sở thích về nghệ thuật tham gia Liên hoan. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các huyện, thành đoàn và đoàn trực 

thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề 

gì vướng mắc, cần trao đổi đề nghị liên hệ với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn qua Ban 

Tuyên giáo, Điện thoại: 0945.878.233./.  

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo TW Đoàn (Báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Báo cáo);                               

- Các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc (t/h); 

- Lưu: VP, BTG. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

Bùi Văn Hoàng 
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PHIẾU ĐĂNG KÝ 
Tham gia Liên hoan tiếng hát thanh niên năm 2022 

với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ” 

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

 

1. Họ và tên (hoặc tên tập thể, tổ, đội, nhóm, CLB): ......................................... 

................................................................................................................................. 

2. Địa chỉ: ............................................................................................................... 

3. Số điện thoại liên hệ: ........................................................................................ 

4. Email: ................................................................................................................. 

5. Hình thức đăng ký (Đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca):....................................... 

................................................................................................................................. 

(ghi rõ tên từng thành viên nếu là song ca, tam ca, ghi tổng số thành viên nếu là 

tốp ca) 

6. Ca khúc đăng ký (Tên ca khúc, sáng tác của ai): ............................................. 

................................................................................................................................. 

7. Đường link của tiết mục trên Facebook:........................................................ 

................................................................................................................................. 

 

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐĂNG KÝ 

(Ký ghi rõ họ và tên) 
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