
 

  ĐOÀN KHỐI DÂN CHÍNH ĐẢNG  

ĐOÀN CƠ SỞ ĐÀI TRUYỀN HÌNH 

                     *** 

              Số: 08-KH/ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12  tháng 03 năm 2020 

KẾ HOẠCH 
TỔ CHỨC CUỘC THI “THÔNG ĐIỆP CUỘC SỐNG” 

 

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối năm 2020, số 

12-CTr/ĐTN ngày 08/01/2020 của Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố; 

Căn cứ Thông báo số 270-TB/ĐTN về việc phân cụm hoạt động các cơ sở Đoàn 

năm 2020 và Thông báo số 271-TB/ĐTN về việc phân công hoạt động trọng tâm và 

nguồn lực hoạt động Cụm năm 2020; 

Căn cứ kế hoạch hoạt động số 01-KH/ĐTN ngày 08/2/2020 của Cụm hoạt động 

số 4; 

Đoàn Cơ sở Đài Truyền hình thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc 

thi “THÔNG ĐIỆP CUỘC SỐNG” năm 2020 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thông qua các videoclip, clip phóng sự ảnh từ góc nhìn của đội ngũ đoàn viên, 

thanh niên và cán bộ, công chức, viên chức trẻ của thành phố để phản ảnh một cách sinh 

động những giá trị cuộc sống, những nghĩa cử nhân văn, nghĩa tình, tinh thần cộng đồng, 

tinh thần tập thể, tinh thần làm việc của đội ngũ lao động, tri thức trẻ đang ngày đêm 

đóng góp cho sự phát triển của thành phố, của đất nước.  

- Tạo ra sân chơi sáng tạo, hấp dẫn, để cho đoàn viên có thể bày tỏ tình cảm, thể 

hiện tình yêu đối với đồng nghiệp, bạn bè, công việc và cuộc sống, đồng thời lưu lại 

những khoảnh khắc, dấu ấn đẹp có giá trị giáo dục, hướng tới xây dựng truyền thống tốt 

đẹp của đoàn viên, thanh niên; Là dịp để các đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi, 

thông hiểu công việc của nhau, đưa ra những góc nhìn, giải pháp cải thiện những bất cập 

trong cuộc sống cộng đồng hiện nay để hướng đến một giá trị mới, hiện đại và nhân văn 

cho cộng đồng. 

- Cuộc thi đảm bảo thiết thực, nội dung phù hợp, hình thức đa dạng, sinh động, 

cách tiếp cận dễ dàng, thu hút đông đảo các đoàn viên thanh của các cơ sở đoàn trong 

Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng TP và các bạn sinh viên báo chí truyền thông một số 

trường Đại học, Cao đẳng trong thành phố cùng tham gia. 



II. NỘI DUNG, THỂ LỆ 

1. Tên Cuộc thi: Cuộc thi “THÔNG ĐIỆP CUỘC SỐNG”  

2. Đối tượng dự thi 

+ Đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn thuộc Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng TP, 

các sinh viên các trường đại học có khoa Báo chí – Truyền thông, các thành viên CLB 

Người làm Truyền hình. 

+ Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trẻ, dưới 40 tuổi, đang công 

tác tại các cơ quan thuộc khối Dân – Chính – Đảng TP. 

+ Không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi của mỗi cá nhân. 

3. Thời gian tổ chức 

 Từ ngày 15/03/2020 đến ngày 30/8/2020. 

- Triển khai và tổ chức nhận tác phẩm từ 15/3/2020 đến 15/8/2020 

- Tổ chức chấm giải, quảng bá các tác phẩm: từ 17/8/2020 -> 20/8/2020 

- Tổ chức Gala trao giải (dự kiến): Thứ năm, ngày 26/8/2020 

4. Yêu cầu về hình thức và nội dung các tác phẩm dự thi 

+ Tác phẩm dự thi là các videoclip, phóng sự ngắn, clip phóng sự ảnh có thời 

lượng tối đa không quá 03 phút, do người dự thi là tác giả thực hiện hoặc người dự thi là 

thành viên tham gia thực hiện và được tập thể tác giả sở hữu hợp pháp ủy quyền cho 

người dự thi. Tác phẩm không vi phạm, tranh chấp bản quyền; không vi phạm các quy 

định của Nhà nước và pháp luật; không trái ngược với thuần phong mỹ tục của Việt 

Nam. 

+ Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm chưa từng đạt giải ở những cuộc thi khác. 

Khuyến khích thực hiện bằng điện thoại di động.  

+ File tác phẩm đặt theo tên như sau: (tên tác phẩm)_(họ tên người dự 

thi).mpeg hoặc .avi  

+  Ban Tổ chức chương trình được quyền khai thác, quảng bá tác phẩm dự thi 

theo đúng mục đính, yêu cầu của cuộc thi. Những tác phẩm vào vòng chung kết có nội 

dung tốt được tuyên truyền phát sóng trên các hạ tầng của Đài Truyền hình thành phố 

Hồ Chí Minh.   

5. Hình thức dự thi 

Người dự thi thông tin dự thi vào hộp mail thongdiepcuocsong.htv@gmail.com 

gồm các file: 

mailto:thongdiepcuocsong.htv@gmail.com


1. 01 file tác phẩm dự thi hoặc nhiều file tác phẩm dự thi (đối với người dự 

thi nhiều tác phẩm). File tác phẩm dự thi dưới dạng AVI hoặc MPG PAL  

2. 01 file bản khai thông tin về nhân thân người dự thi và mô tả tóm tắt về 

nội dung tác phẩm (phần tóm tắt nội dung này BTC có thể sử dụng để 

gửi BGK chấm giải hoặc Post lên các trang thông tin điện tử, FB …), có 

chữ ký người dự thi (Theo mẫu 01_BTC đính kèm) 

6. Cơ cấu Giải thưởng 

 + 01 Giải nhất: Giấy khen/biểu trưng và 10.000.000đ 

+ 02 Giải nhì: Giấy khen/biểu trưng và 4.000.000đ 

+ 02 Giải ba: Giấy khen/biểu trưng và 2.000.000đ 

+ 05 Giải khuyến khích: Giấy khen/biểu trưng và 1.000.000đ 

+ 01 Giải khán giả yêu thích nhất (kết quả  được tổng hợp bình chọn qua 6 trang 

Facebooks và 01 trang Fanpage của CLB Người làm truyền hình): Giấy khen/biểu trưng 

và 5.000.000đ. 

* Cách thức bình chọn qua FB 

Bước 1: BTC sẽ post các tác phẩm được vào vòng chung kết lên 6 trang 

Facebooks (Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng TP, Đoàn Đài Truyền hình TP, Đoàn Sở 

VH-TT, Đoàn Sở Du Lịch, Đoàn Sở Thông tin truyền thông, Đoàn Đài Tiếng nói nhân 

dân TP, Đoàn Báo Sài gòn giải phóng) và 01 trang Fanpage của CLB Người làm truyền 

hình trong thời gian 10 ngày trước ngày Gala trao giải. 

Bước 2: Tổng hợp Like (thích) và Share (chia sẻ) sẽ là điểm yêu thích của 

khán giả dành cho tác phẩm; Mỗi lượt Like (thích)  được tính 01 điểm, lượt Share 

(chia sẻ) được tính 03 điểm. 

- Người dự thi có quyền kêu gọi bạn bè, người thân bình chọn cho bài dự thi 

của mình bằng cách gửi link bài thi trực tiếp hoặc chia sẻ trên mạng xã hội. 

7. Thông báo kết quả và trao giải  

Công bố và trao thưởng kết quả chung cuộc của cuộc thi: trong buổi Gala trao giải 

vào tháng 8.2020 dự kiến ngày 26/8/2020. 

8. Các quy định khác 

- Bản kế hoạch này có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải và công bố. 

- Ban Tổ chức giữ quyền được tạm dừng, thay đổi nội dung chương trình hay cập 

nhật, chỉnh sửa, bổ sung thể lệ Cuộc thi theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền vào 

bất kì thời điểm nào trước khi kết thúc chương trình. Mọi sự thay đổi đều được thông 



báo công khai, kịp thời lên Fanpage “Câu lạc bộ Người làm truyền hình” và 6 trang 

Facebooks (Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng TP, Đoàn Đài Truyền hình TP, Đoàn Sở 

VH-TT, Đoàn Sở Du Lịch, Đoàn Sở Thông tin truyền thông, Đoàn Đài Tiếng nói nhân 

dân TP, Đoàn Báo Sài gòn giải phóng) đều được coi là hợp lệ. Quyết định của Ban Tổ 

chức về các khiếu nại liên quan đến bài thi là quyết định cuối cùng. 

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu người tham dự cung cấp thông tin cá 

nhân không chính xác. 

- Khi người tham dự đã gửi bài dự thi, có nghĩa là người tham dự đã đồng ý với kế 

hoạch, mục đính, yêu cầu của Cuộc thi. Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng các tác 

phẩm dự thi trên mọi phương tiện thông tin đại chúng mà không cần thông báo cho tác 

giả hoặc trả bất kỳ chi phí nào. 

- Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra về giải thưởng, quyết định của Ban Tổ 

chức sẽ là quyết định cuối cùng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tiến độ triển khai 

- Từ 4/3 -> 12/3/2020: Hoàn thiện kế hoạch, xin ý kiến lãnh đạo cấp trên. 

- Từ 12/3/2020: Ban hành kế hoạch và tổ chức phát động cuộc thi đến các đoàn 

viên, thanh niên các cơ sở đoàn trong Cụm hoạt động số 4 và trong Đoàn Khối Dân – 

Chính – Đảng 

- Từ 01/8/2020 đến 26/8/2020: Xây dựng kế hoạch tổ chức Gala trao giải, thành 

lập Ban Giám khảo thực hiện chấm giải các tác phẩm dự thi. 

- Dự kiến Gala trao giải vào ngày 26/8/2020  

2. Trách nhiệm của các đơn vị 

2.1. Đoàn Cơ sở Đài Truyền hình thành phố 

- Chủ trì tổ chức cuộc thi; chủ trì và phối hợp với các đơn vị hữu quan tổ chức 

chỉ đạo, triển khai cuộc thi. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi; xin ý kiến lãnh đạo Đoàn Khối và lãnh 

đạo đơn vị về chủ trương thực hiện. 

- Ban hành các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo.  

- Tổ chức tuyên truyền, vận động tham gia; 

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký; 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật để phục vụ các buổi chấm tác phẩm và lễ trao 

giải; 

- Phát hành thư mời đến lãnh đạo các đơn vị, đại diện các đoàn thể, các cơ sở 

Đoàn trong Cụm, các tác giả đạt giải. 

- Chuẩn bị công tác tổ chức lễ trao giải.  



2.2. Các cơ sở Đoàn trong cụm hoạt động số 4 ( Đoàn Sở Văn hóa – Thể thao, 

Đoàn Sở Thông tin truyền thông, Đoàn Sở Du Lịch, Đoàn Đài Tiếng nói nhân dân 

TP, Đoàn Báo Sài gòn giải phóng)  

- Tham gia Ban Tổ chức. 

- Phối hợp mời các thành viên Ban Giám khảo. 

- Phối hợp đảm bảo công tác thông tin, truyền thông 

- Hỗ trợ địa điểm tổ chức trao giải, kêu gọi các đơn vị tài trợ các phần quà, hiện 

vật cho các giải thưởng và công tác tổ chức trao giải. 

 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy Đài; 

- BTV Đoàn Khối; 

- Các cơ sở Đoàn trong Cụm 4; 

- Lưu (1).  

 

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN CƠ SỞ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

Vũ Như Thế 

 


