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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
    

  Bắc Giang, ngày      tháng 3 năm 2022 
 

 

                      

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Cuộc thi viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi  

tỉnh Bắc Giang với chủ đề “Tuổi trẻ Bắc Giang - khát vọng dựng xây” 

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

 

 Thực hiện 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 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 Cuộc thi viết 

về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Giang với chủ đề “Tuổi 

trẻ Bắc Giang - Khát vọng dựng xây”, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân 

dân về kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Giang nhiệm 

kỳ 2017 - 2022; qua đó tuyên truyền về Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội 

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

 - Tạo sự quan tâm, đồng hành của các tầng lớp nhân dân đối với tổ chức 

Đoàn, Hội, Đội trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống 

văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Giang trong thời kỳ mới. 

 - Cuộc thi là môi trường thực tiễn để đoàn viên, thanh thiếu nhi, các tập thể, 

cá nhân trong và ngoài tỉnh góp ý, hiến kế xây dựng Đoàn vững mạnh, tham gia 

hiệu quả trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 

- Sản phẩm của cuộc thi được nghiên cứu lựa chọn, sử dụng trong công 

tác tuyên truyền tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang 

lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027. 

 2. Yêu cầu 

 Cuộc thi cần được các cấp bộ Đoàn tuyên truyền sâu rộng, đa dạng các 

kênh thông tin; vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia hiệu quả, thiết thực, 

tránh hình thức; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ Đoàn. 

 II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN 

 1. Đối tượng tham gia 

 1.1 Tập thể: Tập thể cơ sở Đoàn (bao gồm Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở) 

trực thuộc các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc. 

1.2 Cá nhân: Tác giả hoặc nhóm tác giả là người có quốc tịch Việt Nam 

đang sinh sống, học tập, làm việc, lao động trong và ngoài nước; người có quốc 

tịch nước ngoài đang sinh sống, làm việc, lao động tại tỉnh Bắc Giang. 

 Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham dự 

Cuộc thi. 



 2. Thời gian 

 - Phát động Cuộc thi: Ngày 26/3/2022. 

 - Thời gian nhận bài thi: Từ 01/4 - 30/6/2022. 

 - Tổng kết và trao giải: Dự kiến tháng 8 - 9/2022. 

 III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI 

  1. Nội dung 

 Thông qua thực tiễn quá trình tham gia hoạt động, công tác trong tổ chức 

Đoàn hoặc nghiên cứu, tìm hiểu, phối hợp làm việc, các tập thể, cá nhân lựa 

chọn nội dung tham gia dự thi như sau: 

 1.1 Nội dung 1 - Viết về lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc 

Giang; ý nghĩa, dấu ấn của các nhiệm kỳ Đại hội Đoàn của tỉnh. 

 - Tác phẩm viết về chặng đường hình thành, phát triển của Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang qua các thời kỳ, giai đoạn lịch sử; viết về gương 

những thủ lĩnh thanh niên có những đóng góp, để lại dấu ấn trong công tác Đoàn 

và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh. 

 - Viết về những dấu mốc, phong trào, sứ mệnh lịch sử của thanh niên qua 

các nhiệm kỳ Đại hội Đoàn của tỉnh. 

1.2 Nội dung 2 - Phản ánh kết quả nổi bật trong công tác Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi; các tấm gương, cá nhân, tập thể, mô hình, điển 

hình, tiêu biểu.  

 - Tác phẩm viết về những kết quả nổi bật trong công tác Đoàn và phong 

trào thanh thiếu nhi hoặc đề cập những mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo, 

hiệu quả trong công tác giáo dục của Đoàn, các phong trào hành động cách mạng, 

trong xây dựng tổ chức Đoàn, công tác quốc tế thanh niên và công tác bảo vệ, 

chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng của tỉnh Bắc Giang. 

 - Tác phẩm viết về những cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu, gương người 

tốt, việc tốt trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Giang. 

 1.3 Nội dung 3 - Phản ánh suy nghĩ, cảm xúc của cá nhân khi đã từng 
là cán bộ Đoàn, đang là cán bộ Đoàn, là đoàn viên, thanh niên hoặc những 
cộng tác viên của Đoàn; phản ánh vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong 
thời kỳ mới. 

- Tác phẩm viết về kỷ niệm, cảm xúc khi tham gia hoạt động Đoàn; 

- Tác phẩm viết về tâm thế, vai trò, trách nhiệm và khát vọng của tuổi trẻ 

trong việc tu dưỡng bản thân, nêu cao bản lĩnh chính trị, ý thức xây dựng quê 

hương, đất nước, cộng đồng xã hội. 

- Tác phẩm là tâm thư của đoàn viên, thanh thiếu nhi gửi gắm đến Đại hội 

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

1.4 Nội dung 4 - Phản ánh những tồn tại, hạn chế, khó khăn, đồng thời 

hiến kế, đề ra những giải pháp đổi mới tích cực đối với công tác Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Giang. 

 - Tác phẩm hiến kế xây dựng Đoàn vững mạnh, đổi mới, tích cực. 



 - Tác phẩm nêu ra những thực trạng, tồn tại của tổ chức Đoàn; phân tích 

những nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra những giải pháp góp phần đưa 

công tác Đoàn ngày càng phát triển hơn, phù hợp với sự thay đổi của xã hội. 

2. Hình thức  

 2.1 Đối với tập thể cơ sở Đoàn: Là sản phẩm, bài viết, hình ảnh sưu tầm 

của đoàn viên trong cơ sở đoàn, được gia công, dàn dựng sáng tạo trên các chất 

liệu và có thể phục vụ công tác trưng bày, giới thiệu. 

2.2 Đối với cá nhân, nhóm tác giả: Là bài viết, bài báo được đăng tải trên 

các báo in, báo điện tử, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử hoặc các 

bài viết bằng tay, đánh máy của cá nhân, nhóm tác giả. 

IV. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Về hình thức 

- Tác phẩm dự thi được xây dựng bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh (có 

phụ đề, bản dịch sang Tiếng Việt). 

- Tác phẩm dự thi không sử dụng từ đa nghĩa, ẩn ý. Các nội dung trích 

dẫn từ nguồn tư liệu khác sử dụng làm minh chứng trong tác phẩm dự thi phải 

được ghi trong dấu ngoặc kép, chú thích rõ ràng, xuất xứ tác phẩm, tác giả, vị trí 

trong tác phẩm, nguồn tư liệu… 

- Tác phẩm viết có thể viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy tối thiểu A4. 

Khuyến khích những bài dự thi viết tay, bài viết có tranh, ảnh minh họa, hình 

thức trình bày có tính sáng tạo, nghệ thuật phù hợp với nội dung Cuộc thi hoặc 

thiết kế trên các chất liệu độc đáo. 

2. Về tính pháp lý 

- Tác phẩm dự thi không hợp lệ là các tác phẩm photocopy, sao chép 

giống nhau hoặc vi phạm bản quyền tác giả. 

- Mỗi cá nhân hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm dự thi. 

- Ban Tổ chức Cuộc thi không trả lại bài dự thi, không phúc đáp, trả lời 

những bài dự thi không đạt giải. 

- Bìa bài dự thi hoặc trên sản phẩm phải điền đầy đủ các thông tin tập thể, 

cá nhân hoặc nhóm tác giả dự thi. Đối với bài dự thi của tập thể: ghi rõ tên cơ sở 

Đoàn, họ và tên người đại diện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ. Đối với bài dự thi 

của cá nhân, nhóm tác giả: ghi rõ họ và tên cá nhân hoặc nhóm tác giả, đơn vị 

công tác, học tập, địa chỉ thường trú, số điện thoại liên hệ. 

V. TIẾP NHẬN BÀI THI 

1. Cấp tỉnh  

- Tỉnh đoàn tiếp nhận tác phẩm dự thi của cá nhân, nhóm tác giả không 

sinh hoạt trong tổ chức Đoàn, Hội, Đội. 

- Địa chỉ tiếp nhận: Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, Tầng 8B, Trụ Sở Liên cơ 

quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3/2, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

Số điện thoại liên hệ 0984.051.816 (đồng chí Mạc Thị Bích Vân, chuyên viên  

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn). 

 



 

2. Cấp huyện 

- Đoàn cấp huyện tiếp nhận bài dự thi của tập thể cơ sở Đoàn, cá nhân, 

nhóm tác giả là cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi đang sinh hoạt trong tổ chức 

Đoàn, Hội, Đội của địa phương, đơn vị mình. 

- Lựa chọn tối thiểu 05 tác phẩm chất lượng (do tập thể cơ sở đoàn dự thi), 10 

tác phẩm chất lượng (do cá nhân, nhóm tác giả dự thi) của địa phương, đơn vị; gửi 

toàn bộ các tác phẩm dự thi (phân chia riêng tác phẩm chất lượng) về Tỉnh đoàn. 

Hạn tiếp nhận bài dự thi về cấp tỉnh: 16h00’ ngày 30/6/2022. 

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

1. Giải tập thể 

Dành cho tác phẩm của cơ sở Đoàn có sản phẩm dự thi sáng tạo, chất 

lượng, có đầu tư về hình thức và thẩm mỹ cao. Bao gồm: 

- 01 giải A, gồm Giấy chứng nhận và giải thưởng trị giá 5.000.000 đồng; 

- 02 giải B, gồm Giấy chứng nhận và giải thưởng trị giá 3.000.000 đồng; 

- 03 giải C, gồm Giấy chứng nhận và giải thưởng trị giá 2.000.000 đồng. 

2. Giải cá nhân, nhóm tác giả 

Dành cho cá nhân, nhóm tác giả có sản phẩm dự thi chất lượng, có góc 

nhìn khái quát, toàn diện, phân tích sâu và được lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng 

truyền thông. Bao gồm: 

- 01 giải A, gồm Giấy chứng nhận và giải thưởng trị giá 1.500.000 đồng; 

- 02 giải B, gồm Giấy chứng nhận và giải thưởng trị giá 1.000.000 đồng; 

- 03 giải C, gồm Giấy chứng nhận và giải thưởng trị giá 500.000 đồng. 

3. Giải phụ: 01 giải thưởng dành cho cấp huyện (tính tổng cộng trong tổ chức 

Đoàn, Hội, Đội) có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất trị giá 1.000.000 đồng. 

Căn cứ vào số lượng, chất lượng tác phẩm dự thi, Ban Thường vụ Tỉnh 

đoàn sẽ quyết định giữ nguyên hoặc điều chỉnh số lượng giải và cơ cấu giải cho 

phù hợp. 

VII. BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI 

 1. Ban Tổ chức Cuộc thi 

 - Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi: 01 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn 

 - Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi: là Trưởng các ban, đơn vị Tỉnh đoàn 

và một số chuyên viên cơ quan Tỉnh đoàn. 

 - Giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn là đơn vị Thường trực tham mưu tổ 

chức Cuộc thi. 

 2. Ban Giám khảo 

 - Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi: 01 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn. 

 - Phó Trưởng ban và các thành viên: Đại diện các cơ quan chuyên môn do 

Tỉnh đoàn mời. 



 VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Cấp tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai cuộc thi tới cán bộ, đoàn viên, thanh 

niên và nhân dân trong và ngoài tỉnh. 

- Tổ chức phát động, tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi trên các phương 

tiện truyền thông và trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn, Hội, Đội. 

- Thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi; phân công nhiệm vụ 

thành viên Ban Giám khảo. 

- Tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi. 

2. Cấp huyện và cơ sở 

- Căn cứ Kế hoạch của tỉnh triển khai tuyên truyền rộng rãi trong đoàn 

viên, thanh niên và nhân dân địa phương, đơn vị; có văn bản chỉ đạo tham gia, 

giao chỉ tiêu cụ thể đến tổ chức Đoàn, Hội, Đội cấp cơ sở; quan tâm đến việc 

tuyên truyền, vận động các đơn vị có chuyên môn tham gia Cuộc thi. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết về công tác Đoàn và phong 

trào thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Giang với chủ đề “Tuổi trẻ Bắc Giang - khát vọng 

dựng xây”./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn (B/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c); 

- Báo Bắc Giang (P/h); 

- Đài PT và TH tỉnh (P/h); 

- Sở Ngoại vụ (P/h); 

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

- Các CLB, các hội thành viên trực thuộc Hội 

LHTN tỉnh; 

- Hội đồng Đội các huyện, thành phố (T/h); 

- Lưu: VT, BTG. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 
 

 

 

Giáp Xuân Cảnh 
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