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KẾ HOẠCH  

Tổ chức Cuộc thi vũ điệu “Đoàn trong trái tim tôi”  

chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang  

lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027 

---------- 

 Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 

2022; thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ban Thường vụ Tỉnh 

đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi vũ điệu “Đoàn trong trái tim tôi”, cụ thể 

như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Tạo không khí sôi nổi cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên thi 

đua, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027; đồng thời tạo sự quan tâm của 

đông đảo thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh đối với các hoạt động của tổ chức Đoàn; 

nêu cao tinh thần, mục tiêu, khát vọng của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay. 

 - Cuộc thi là sân chơi bổ ích cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên 

giao lưu, học hỏi, lan tỏa các hình ảnh đẹp, sức trẻ của đoàn viên thanh niên, mở 

rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. 

 - Cuộc thi cần được tuyên truyền rộng rãi, mang tính giáo dục cao, thu hút sự 

tham gia đông đảo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân. 

 II. THỜI GIAN TRIỂN KHAI 

- Thời gian phát động cuộc thi: 05/7/2022 

- Thời gian đăng tải lên trang mạng xã hội facebook Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tỉnh Tuyên Quang: từ ngày 10/8/2022 đến ngày 30/8/2022 

- Thời gian chấm và tổng kết trao giải: trong tháng 9/2022 

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

- Là công dân Việt Nam; 

- Người dự thi có thể là cá nhân hoặc nhóm, tập thể 

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham gia Cuộc thi. 

 

 



IV. NỘI DUNG THI 

Các đội xây dựng và quay video vũ đạo nhảy trên nền nhạc có sẵn do Ban Tổ 

chức cung cấp (có thể phối lại nhạc nhưng phải giữ nguyên nội dung ca khúc 

của Ban Tổ chức) với thời lượng không quá 03 phút/video. 

(có thể lệ Cuộc thi được ban hành kèm theo) 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức cuộc thi và trao giải thưởng sử dụng từ nguồn ngân sách nhà 

nước và nguồn xã hội hóa (nếu có) 

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

- 01 Giải nhất: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và giải thưởng  

- 02 Giải nhì: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và giải thưởng  

- 03 Giải ba: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và giải thưởng  

- 04 giải khuyến khích: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và giải thưởng 

- 01 giải tác phẩm tạo được hiệu ứng mạnh mẽ nhất trên mạng xã hội: Giấy 

chứng nhận của Ban Tổ chức và giải thưởng 

- 01 giải đơn vị có số lượng tác phẩm tham dự thi nhiều nhất: Giấy chứng 

nhận của Ban Tổ chức và giải thưởng  

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp tỉnh 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi vũ điệu “Đoàn trong trái tim tôi” chào 

mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, 

nhiệm kỳ 2022-2027. 

- Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi. 

- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn là bộ phận thường trực, chủ trì phối hợp với 

các Ban chuyên môn Tỉnh đoàn tổ chức Cuộc thi; có trách nhiệm tham mưu các nội 

dung liên quan để tổ chức thành công Cuộc thi; tuyên truyền Cuộc thi trên các 

phương tiện truyền thông. Định kỳ, báo cáo Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và các cá nhân, tổ 

chức tham gia Cuộc thi đúng Kế hoạch, Thể lệ đã đề ra. 

2. Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc 

- Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tuyên truyền và triển khai Cuộc thi 

đến 100% cơ sở Đoàn và các tầng lớp Nhân dân. 

- Tích cực tuyên truyền, vận động đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia 

bình chọn và chia sẻ các video clip trên mạng xã hội theo đúng quy định. Đảm bảo 

100% cơ sở Đoàn, Chi đoàn, Chi hội, Chi đội trên địa bàn phải có ít nhất một 



tác phẩm dự thi. Tổng hợp danh sách 15 tác phẩm chất lượng nhất của đơn vị 

gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn) trước ngày 

01/8/2022.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi vũ điệu “Đoàn trong trái tim tôi” chào 

mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, 

nhiệm kỳ 2022 - 2027. Mọi khó khăn, vướng mắc đề nghị trao đổi với Ban Tuyên 

giáo Tỉnh đoàn Tuyên Quang qua số điện thoại 02073.816.172; 0364.262.646 (Đ.c 

Nguyễn Vũ Tuấn Anh) hoặc qua địa chỉ email vudieuthanhnientq@gmail.com 

Nơi nhận: 

- Ban TG, Dân vận TU;               (B/cáo)     

- Ban TG, Ban KT TWĐ; 

- T. T Tỉnh đoàn;  

- Các huyện, thành Đoàn, ĐTT;   (T/hiện) 

- Các Ban CM Tỉnh đoàn;      

- Lưu VT, TG. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thu Hường 
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THỂ LỆ 

Cuộc thi vũ điệu “Đoàn trong trái tim tôi”  

chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang  

lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 

 (Kèm theo Kế hoạch số: 297 - KH/TĐTN-TG, ngày 5/7/2022 của BTV Tỉnh đoàn) 

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

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

- Là công dân Việt Nam; 

- Người dự thi có thể là cá nhân hoặc nhóm, tập thể 

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham gia Cuộc thi. 

II. NỘI DUNG THI  

Các đội xây dựng và quay video vũ đạo nhảy trên nền nhạc có sẵn do Ban Tổ 

chức cung cấp (có thể phối lại nhạc nhưng phải giữ nguyên nội dung ca khúc 

của Ban Tổ chức) với thời lượng không quá 03 phút/video. 

III. HÌNH THỨC THI 

Bước 1: Người dự thi thực hiện vũ đạo trên nền nhạc do Ban Tổ chức cuộc 

thi cung cấp, tại link dưới đây https://youtu.be/aEjFW6ZLIYs. Đăng tải video của 

mình ở chế độ công khai trên các trang cá nhân trên mạng xã hội (Facebook. 

Tiktok…), cùng nội dung: Tham gia cuộc thi vũ điệu “Đoàn trong trái tim tôi” 

chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

XVI, nhiệm kỳ 2022-2027; đồng thời tag tên ít nhất 03 bạn bè tham gia cuộc thi; 

kèm các hashtag: #VudieuDoantrongtraitimtoi; #TuoitreTuyenQuang; 

#ĐHĐoantinhTuyenQuanglanthu16 và hashtag tên đơn vị Đoàn cấp huyện (tương 

đương), ví dụ: #thanhdoanTuyenQuang; #doankhoitinhTuyenQuang 

Bước 2: Gửi nội dung tham gia cuộc thi về Đoàn cấp huyện (tương đương) 

nơi người dự thi đang sinh sống và làm việc.  

Bước 3: Đoàn cấp huyện (tương đương) lựa chọn 15 tác phẩm chất lượng 

nhất gửi về Ban Tổ chức cuộc thi.  

Bước 4: Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tiến hành xét duyệt và chọn lựa các tác 

phẩm xuất sắc nhất từ các đơn vị gửi về (trong đó có 10 tác phẩm nhận được nhiều 

bình chọn nhất tại trang cá nhân trên mạng xã hội của người dự thi) và đăng tải lên 

trang mạng xã hội facebook Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang để đoàn 

viên thanh niên và nhân dân bày tỏ cảm xúc, bình luận, chia sẻ. 

https://youtu.be/aEjFW6ZLIYs


- Toàn bộ video clip được đăng tải lên trang mạng xã hội facebook Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang sẽ được Ban Tổ chức gắn tên tác giả và mã 

số tác phẩm trước khi bàn giao cho Hội đồng Giám khảo chấm thi. 

- Tổ chức tổng kết, công bố kết quả, trao giải Cuộc thi tại tỉnh Tuyên Quang. 

* Lưu ý: Mỗi cá nhân, nhóm tác giả chỉ được gửi một tác phẩm tham gia 

Cuộc thi phù hợp với thể lệ của Cuộc thi.  

IV. THỜI GIAN THI 

- Thời gian phát động cuộc thi: 05/7/2022 

- Thời gian đăng tải lên trang mạng xã hội facebook Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tỉnh Tuyên Quang: từ ngày 10/8/2022 đến ngày 30/8/2022 

- Thời gian chấm và tổng kết trao giải: trong tháng 9/2022 

V. QUY ĐỊNH TÁC PHẨM DỰ THI 

- Mỗi tiết mục dự thi tối đa không quá 03 phút, quá thời gian quy định sẽ bị 

trừ điểm (quá 10 giây trừ 1 điểm). 

- Người dự thi có thể dùng các thiết bị máy camera chuyên dụng, máy ảnh, 

thiết bị di động (chế độ full HD) để ghi hình. Sử dụng các phần mềm, công nghệ 

để thiết kế, dàn dựng sản phẩm dự thi của mình đảm bảo tính nghệ thuật, chất 

lượng âm thanh, hình ảnh của video clip. Định dạng file video cơ bản, thông 

dụng: AVI, FLV, WMV, MP4 và MOV. 

-  Người dự thi phải đảm bảo các động tác vũ đạo và trang phục phù hợp, 

không phản cảm, không có nội dung chống phá, trái với thuần phong mỹ tục, không 

vi phạm pháp luật Việt Nam, không thể hiện ý kiến chủ quan của người dự thi về 

các vấn đề liên quan đến chủng tộc, tôn giáo, phong tục, văn hóa.... 

- Video clip dự thi phải đảm bảo tính thực tế, chân thật, không cắt ghép từ các 

video có sẵn của tác giả, đơn vị khác. 

-  Video clip dự thi phải có logo nhận diện của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 

-  Các tiết mục đạt giải sẽ được Ban Tổ chức lựa chọn để tham gia công diễn 

tại các chương trình trong khuôn khổ chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

- 01 Giải nhất: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và giải thưởng  

- 02 Giải nhì: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và giải thưởng  

- 03 Giải ba: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và giải thưởng  

- 04 giải khuyến khích: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và giải thưởng 



- 01 giải tác phẩm tạo được hiệu ứng mạnh mẽ nhất trên mạng xã hội: Giấy 

chứng nhận của Ban Tổ chức và giải thưởng 

- 01 giải đơn vị có số lượng tác phẩm tham dự thi nhiều nhất: Giấy chứng 

nhận của Ban Tổ chức và giải thưởng  

VII. QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM 

- Tác phẩm dự thi, tên và thông tin của các cá nhân sẽ được Ban tổ chức sử 

dụng cho mục đích truyền thông. 

- Ban tổ chức có toàn quyền xem xét và quyết định các vấn đề liên quan tới 

giải thưởng. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra, quyền quyết định sẽ thuộc về Ban 

tổ chức. 

        - Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả chấm, chọn và giải thưởng nếu phát hiện tác 

phẩm dự thi vi phạm bản quyền. 

VIII. HỒ SƠ DỰ THI 

1. Hồ sơ dự thi bao gồm: 

          - Thông tin người dự thi hoặc nhóm tác giả dự thi: Họ và tên; địa chỉ; số điện 

thoại liên hệ; đơn vị dự thi 

          - 01 ảnh chân dung cá nhân hoặc nhóm tác giả tham gia cuộc thi 

          - Link tác phẩm đăng tại các trang cá nhân trên các mạng xã hội (Facebook, 

Tiktok…) 

          - Video tác phẩm kèm theo (chất lượng HD) 

2. Cách gửi hồ sơ dự thi:  

- Người dự thi gửi hồ sơ về Đoàn cấp huyện (tương đương).   

- Đoàn Cấp huyện (tương đương) lựa chọn 15 tác phẩm chất lượng nhất gửi về 

Ban Tổ chức Cuộc thi thông qua địa chỉ email: vudieuthanhnientq@gmail.com 

+ Gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về địa chỉ: 

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Số 02, Ngõ 65, đường 17/8 

Phường Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

Điện thoại: 02073.816.172; 0364.262.646 (Đ.c Nguyễn Vũ Tuấn Anh) 

IX. CÁCH TÍNH ĐIỂM  

1. Tiêu chí chấm điểm 

- Đảm bảo các nội dung theo quy định trong thể lệ cuộc thi.  

- Tác phẩm dự thi phải truyền tải rõ ràng sức trẻ, nhiệt huyết, khí thế chào 

mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027; 

- Có bố cục, màu sắc, chất lượng video clip đảm bảo yêu cầu; 

mailto:vudieuthanhnientq@gmail.com


- Có sự sáng tạo về vũ đạo và ý tưởng kịch bản;  

- Được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng xã hội thông qua facebook cá 

nhân và fanpage chính thức của Cuộc thi: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên 

Quang”. 

2. Cách chấm điểm:  

- Giải truyền thông: được cộng đồng mạng xã hội bình chọn, chia sẻ nhiều 

nhất trên Fanpage “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang”. Điểm bình chọn 

trên mạng xã hội được tính cụ thể như sau: 

+ 01 lượt bày tỏ cảm xúc (thích, yêu thích, thương thương) được tính = 01 điểm 

+ 01 lượt chia sử được tính = 02 điểm 

- Giải chuyên môn: do Ban Giám khảo chấm điểm. 

X. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

1. Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

2. Mọi thắc mắc, khiếu nại gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi. Thời gian khiếu nại 

chậm nhất trong 01 ngày sau khi công bố kết quả Cuộc thi. Việc khiếu nại phải 

được thực hiện bằng văn bản và theo quy định. 

3. Trong quá trình diễn ra cuộc thi nếu thấy có những điểm cần điều chỉnh Ban 

Tổ chức Cuộc thi sẽ xem xét, quyết định và thông báo trên các trang thông tin của 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang. 

4. Trong trường hợp có tranh chấp về giải thưởng phát sinh, quyết định của 

Ban Tổ chức sẽ là quyết định cuối cùng./. 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI


