
BAN CHAP HÀNH TRUNG UONG DOAN TNCS HÒ CHÍ MINH 
** 

S6:406 -KH/TWÐTN-TNTH Hà Noi, ngày 30 tháng 7 n�m 2021 

KÉ HOACH 
V/v to chére cuÙe thi sáng tác video clip "Tinh hoa ViÇt Nam" 

dành cho hÍc sinh, sinh viên 

Thuc hien �ê án hÑ tro thông tin, tuyên truyên vê dân tÙc, tôn giáo n�m 

2021; nh�m bào tôn giá trË v�n hóa truyên thông dân tÙc, phát huy, giï gin bàn 

sãc v�n hóa ViÇt Nam, Ban Bí thu Trung uong �oàn ban hành Kê ho¡ch vê viÇc tô 
chúc cuÙc thi sáng tác video clip "7Tinh hoa ViÇt Nam" dành cho hÍc sinh, sinh viên, 

cu thê nhu sau: 

I. MrC DÍCH, YÊU CÀU 
- T¡o môi trurong, �iêu kiÇn �ê �oàn viên, hÍc sinh, sinh viên có co hÙi 

duoc tim hiéu, träi nghiÇm các giá trË v�n hóa truyên thông cça dân tÙc, qua �ó 

nâng cao ý théc, trách nhiÇm cça doàn viên, hÍc sinh, sinh viên trong viÇc bào 

tôn, phát huy, giï gin bàn s�c v�n hóa dân tÙc. 
- Là ho¡t �Ùng cy thê, thiêt thuc cüa �oàn TNCS Hô Chí Minh trong viÇc 

thrc hiÇn måc tiêu "git gin, phát huy các giá trË truy�ên thong ljch si, v�n hóa 

Cua dán tÙc ViÇt Nam; t�ng cuong doàn kêt dân tÙc, doàn kêt ton giáo trong thuc 
hien các muc tiêu phát trién kinh tê - x� hÙi và båo vÇ To quóc" - �ê án hõ tro 

thông tin, tuyên truyên vê dân tÙc, tôn giáo cça Thçtuóng Chính phç. 

- Thông qua cuÙc thi phát hiÇn, tim kiêm các sän phâm tuyên truyên sáng 
t¡o, hiÇu quà trong viÇc bào tôn giá trË vän hóa truyên thông cça dân tÙc, phát 

huy, giï gin bän säc vän hóa ViÇt Nam. 

Cuoc thi duçc triên khai sâu rÙng tói �oàn viên, hÍc sinh, sinh viên các 

truong trung hÍc phô thông (THPT), trung tâm giáo dåc nghê nghiÇp - giáo dåc 

thuong xuyên (TTGDNN-GDTX), các co sô giáo dåc nghê nghiÇp, các �¡i hÍc, 

trurong d¡i hÍc, hÍc viÇn, cao ��ng. 

II. DÓI TuONG Dr' THI, THÒI GIAN TÓCHèC 

1. Doi tuong dy thi 
Hoc sinh, sinh viên ViÇt Nam ho·c nhóm hÍc sinh, sinh viên Vi�t Nam (01 

nhóm không quá 05 nguòi) dang hÍc tp t¡i các truong THPT, TTGDNN-GDTX,

các co so giáo dåc nghê nghiÇp, các �¡i hÍc, truòng d¡i hÍc, hÍc viÇn, cao d�ng 
o trong và ngoài nuóc. 
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2. Thoi gian to chre 
- Khoi dÙng cuÙc thi: Ngày 5/8/2021 (Thé N�m). 
Thoi gian nhân bài thi: Tür ngày 16/8 d¿n hét ngày 10/10/2021 (8 tuàn). 
Vong cong chi¿u: Tië ngày 23/8 dén hét ngày 17/10/2021 (8 tuàn). 
- Le tòng két vå trao giài cuÙc thi: Dy kiên cuói tháng 10/2021. 

III. NOI DUNG, HINH THÚC THI 

1. Noi dung: Giói thiÇu nét dep vän hóatruyên thông cça các dân tÙc ö ViÇt Nam. 

2. Hinh thírc: Gôm 02 vòng thi. 

2.1. Vong công chiéu 
- Môi tác già ho�c nhóm tác giä dung mÙt ho�c nhiÁu clip TikTok vÛi các 

noi dung khác nhau gii tham du CuÙc thi thông qua website 

www.tinhhoavietnam.doanthanhnien.vn theo huóng dän t¡i website (y�u cáu 
ve clip de thi duge nêu trong Thé le ban hành kèm theo Ké hoach). 

Hang tuân (tië 23/8/2021 �en ngày 17/10/2021), Ban Giám khão CuÙc 
thi se tiên hành thâm �Ënh, ��ng t£i các clip TikTok hop lÇ lên TikTok Tinh 
Hoa Viêt Nam dê tham gia vòng công chiêu. 

- Các sån phâm hãp lÇ �uroc tham gia vong công chieu së có 1 tuân �Ã binh 

chon online trên nên tàng TikTok Tinh Hoa ViÇt Nam. Mõi tuân, 01 clip TiKTok 
có tong diêm binh chon online cao nhât së duçc trao giäi tuân (cách chám diem 
dugc quy dinh cu thê trong Thê lÇ ban hành kèm theo Kë hoach). 

+Tât cà bài chia sè tác phâm dy thi të TikTok Tinh Hoa ViÇt Nam phåi 
g�n hashtag #tinhhoavietnamtwd mói duoc tính hãp lÇ. 

2.2. Vòng chung khäo 

- Sau 08 tuân di¿n ra vòng công chiêu, các clip TikTok dugc lya chÍn �Ã 

binh chon & vòng công chiêu së tham gia vòng chung khåo. 

- Các tác phâm lot vào vòng chung khào së tiep tyc duçc binh chÍn trên 

website: www.tinhhoavietnam.doanthanhnien.vn bäng cách click "binh chon 

(vote" vào duói mõi clip. MQi nguði chi duge binh chÍn 01 lân cho 01 sån phâm 
du thi. 

Cãn cú kêt quå binh chÍn và �ánh giá tông thÃ chát luomg các video, clip 
(theo tý lÇ diêm binh chon chi¿m 30%; diêm Ban Giám kh£o chiêm 70% tông sÑ 
diêm), Ban Giám khäo së quy�t dinh các sån phâm trao giäi thuong CuÙc thi (cách 

cham diêm duoe quy dinh cu the trong Thé lÇ ban hành kèm theo Ké ho¡ch). 

-Ban To chtc CuÙc thi së tién hành công bó kêt quá, trao giäi CuÙc thi du 
kiên vào tháng 10/2021. 
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Các Clip lot vào vòng chung kh£o së dugc Ban to chéc sr dyng và biên 

so¡n dÃ xây dung thành mÙt san phâm tuyên truyên cho �ê án hô trã thông tin, 

tuyên truyèn vè dân tÙc, tôn giáo n�m 2021. 

IV. Co CAU GIÅI THUÖNG 

1.1. Giäi tuàn

- 01 tác phàm có tÓng binh chÍn cao nhât hàng tuân trên TikTok dugc trao 
giai tuan. 

1.2. Giäi chung cuße 
- 01 Giai Nh¥t 

-01 Giài Nhi 
- 01 Giäi Ba 

- 02 Giäi Khuyên khích 

Các tác giä/nhóm tác giä có sân phám dat giái Nhát, Nhi, Ba, Khuyên khich 
cça CuÙc thi së dugc nhn bäng khen cça Ban Châp hånh Trung rong Doàn, tien 

thuong và biêu trung. 

1.3. Giäi thwong kháíc 

- Giai dy doán tác phâm �¡t giäi Nhât: Kêt thúc vòng thi tuân, các tác phâm 

chung khåo së duoc ��ng tåi trên Facebook Công thông tin Trung uong �oàn 

TNCS Hò Chí Minh �Ã moi nguòi dy doán tác phám s dat giäi Nhât cùa cuÙe 
thi, thông qua hinh théc binh lun tryc ti¿p duói bài vièt, ghi tên tác phâm. Sau 
khi châm vòng chung khäo, binh lun nào sÛm nhât và dúng vÛi kêt quà cça cuÙc 

thi së duoc nhn 01 phân thuong cça Ban Tó chéc. 

-01 Giäi cho tinh, thành doàn, �o£n tryc thuÙc có sô lugng sän phâm dy 

thi nhiêu nhât. 
01 Giäi cho truong có sô lugng sån phâm då thi nhiêu nhât. 

- 01 Giäi cho sån phâm có nhiêu binh chÍn nhât trên Website. 

V. TO CHÚC THrC HÇN 
1. Trung rong �oàn TNCS Hô Chí Minh 

- Ban Bí thu Trung uong �oàn giao Ban Thanh niên Truong hÍc là don v/ 

throng trrc tó chuc CuÙc thi; tham muru xây dång Thê lÇ CuÙc thi; tham muru 

thành lâp Ban Tó chéc, Ban Giám kh£o vòng công chi¿u, chung khåo CuÙc thi 

phôi hop vÛi các �on vË liên quan tô chéc CuÙc thi; vn �Ùng nguôn lyc x� hÙi to 

chéc cuÙc thi. 

- Ban Quoc tê Trung uong �oàn thåc hiÇn công tác tuyên truyên, triên khai 

Cuoc thi tói hÍc sinh, sinh viên ViÇt Nam tai nuóc ngoài. 
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Ban Tuyên giáo, Vän phòng Trung uong Doàn, các co quan báo chí, tnuyên 
hinh cça Trung uong Doàn thårc hiÇn �äng täi các tin, bài, video, clip TikTok tuyên 

truyên vê CuÙc thi và phän ánh hoat �Ùng huong úng CuÙc thi ß co so. 

3. Các tinh, thành doàn, doàn tryc thuÙe 

Thuc hiÇn công tác tuyên truyÁn vè CuÙc thi trên Công thông tin diÇn tú, 
trang mang x� hÙi cça don vi. 

-Triên khai CuÙc thi �ên các truòng THPT, TTGDNN-GDTX, các co sß 

giáo duc nghê nghiÇp, các �¡i hÍc, truong d¡i hÍc, hÍc viÇn, cao ��ng; vn �Ùng 
doàn viên, hoc sinh, sinh viên cça don vË tích cyc tham gia du thi và tuyên truyên 

ve Cuoc thi. 
- Tham muru, t¡o diêu kiÇn thun lçi cho các tác giài �¡t Gi£i cça don vË vÁ 

du chuong trinh L� tông kêt và trao giäi CuÙc thi. 

4. Hoi Lien hiÇp Thanh niên ViÇt Nam, HÙi Sinh viên ViÇt Nam 

- Thyc hiÇn công tác tuyên truyên, triên khai CuÙc thi �ên hÍc sinh, sinh 

viên ViÇt Nam ß nuóc ngoài. 
- Thuong xuyên ��ng tài tin bài, video, clip CuÙc thi lên Công thông tin 

diên tù, trang m¡ng x� hÙi cça don vË. 

Trên dây là KÃ ho¡ch tò chúc cuÙc thi sáng tác video clip "Tinh hoa ViÇt 
Nam" dành cho hÍc sinh, sinh viên, Ban Bí thu Trung uong �oàn �è nghË các 

tinh, thành doàn, �oàn tryc thuÙc triên khai thye hiÇn nghiêm túc, hiÇu quà. 

TM. BAN BÍ THU TRUNG UONG �OÀÅN 
BI THU THUÖNG TRrC 

ON GONG 
Noi nhân: 
- Ban Dân vn, Ban Tuyên giáo, Vän phòng 

TW Dång, 
- UBTW MTTQ ViÇt Nam; 

- Van phòng Chính phü, BÙ Thông tin và 

Truyèn thông; BÙ GD&�T, BÙ LÐ-TB&XH; 
- Ban Bí thu TW �oàn; 

- V�n phông, Ban Tuyên giáo, Ban Quóc tê 

TW Doàn; 

SAN 
BAN CHAP HE 

TRUNG UNG 

N 

Bí Quang Huy - Các co quan báo chí, truyên hinh cia TW �oàn; 

- BTV các tinh, thành �oàn, �oàn tryc thuÙc 
- HÙi LHTN VN, HÙi SVVN; 

- Luu TNTH, VP. 


