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THÀNH ĐOÀN - HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BCH CHIẾN DỊCH XUÂN TÌNH NGUYỆN 

LẦN THỨ 14 - NĂM 2022 

____ 
 

Số: 17/KH-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  21 tháng 12 năm 2021 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Cuộc thi sáng tác videoclip 

Chủ đề: “Tuổi trẻ Thành phố Bác - Vượt qua nỗi sợ nCov” 
 

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:   

- Nhằm góp sức cho việc phòng, chống dịch Covid-19, mỗi cán bộ, hội viên, 

sinh viên có ý thức nâng cao sức đề kháng, bảo vệ bản thân thông qua việc thực hiện 

tốt nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, ứng dụng công nghệ vào việc chăm sóc sức khỏe, đặc 

biệt là tăng cường sức khỏe tự nhiên thông qua việc tập thể dục mỗi ngày. 

- Thể hiện sự chung tay của tuổi trẻ Thành phố đối với công tác phòng, chống 

dịch Covid-19; ổn định, phục hồi kinh tế tại các địa phương trên địa bàn Thành phố. 

- Cuộc thi đảm bảo được triển khai sâu rộng trong các cấp bộ Hội, hội viên, 

sinh viên, thu hút đông đảo lực lượng tham gia. Công tác tổ chức phải được chuẩn bị 

chu đáo về nội dung và phương thức, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, đảm 

bảo an toàn, tiết kiệm hiệu quả. 

 

II. THỜI GIAN DỰ THI: 

1. Thời gian phát động các tập thể, cá nhân thực hiện videoclip dự thi:  từ 

ngày 01/01/2022 đến ngày 12/02/2022. 

 2. Thời gian chấm bài dự thi: 08 ngày, từ ngày 13/02/2022 đến ngày 

20/02/2022. 

 3. Thời gian trao giải: 28/02/2022. 

 

III. ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG - PHƯƠNG THỨC DỰ THI: 

1. Đối tượng dự thi:  

- Bảng tập thể: Các cơ sở Đoàn, cơ sở Hội Sinh viên trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh (mở rộng cho các ký túc xá sinh viên; các khu lưu trú thanh niên Công 

nhân; các bệnh viện dã chiến, thu dung điều trị COVID-19; các trạm y tế, trạm y tế lưu 

động của các phường, xã, thị trấn; các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn Thành phố). 

- Bảng cá nhân: Đoàn viên, hội viên, sinh viên đang sinh sống hoặc làm việc 

hoặc học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

2. Nội dung thi:  

Tập thể, cá nhân dự thi sáng tác videoclip chủ đề: “Tuổi trẻ Thành phố Bác - 

Vượt qua nỗi sợ nCov” với nội dung, thông điệp cổ vũ phong trào rèn luyện sức khỏe, 

thể lực trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, qua đó nâng cao ý thức, trách 
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nhiệm của thanh niên Thành phố trong việc tiếp tục đồng lòng gìn giữ, phát huy những 

thành quả của các đợt chống dịch vừa qua; bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của bản 

thân, gia đình và xã hội; đồng thời thể hiện hình ảnh đẹp của địa phương, đơn vị, nét 

đẹp lao động tinh thần lạc quan hướng tới thực hiện mục tiêu kép khôi phục phát triển 

kinh tế - xã hội, đưa cả nước sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể. 

 

3. Phương thức dự thi: 

- Quy định chung của videoclip dự thi:  

+ Cá nhân hoặc đơn vị bắt buộc đảm bảo thực hiện “Bài tập Vượt qua nỗi sợ 

nCoV” gồm 07 động tác của CEO Đặng Đức Thành - Nhà sáng lập Câu lạc bộ 120 

tuổi trên nền nhạc Việt Nam ơi - Đánh bay COVID của ca sĩ, nhạc sĩ Minh Beta (Bài 

mẫu được Bộ Y tế, Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam khuyến nghị tập luyện); có thể lồng 

ghép các câu nói, thông điệp cổ vũ tinh thần chống dịch của Thành phố và cả nước; có 

thể có hình ảnh đẹp của địa phương, cơ quan, đơn vị; biên tập, sáng tạo videoclip bằng 

nhiều hình thức trực quan, sinh động nhằm truyền tải hiệu quả thông điệp. 

+ Yêu cầu kỹ thuật: Videoclip có định dạng MP4, thời lượng tối đa 05 phút, độ 

phân giải tối đa 1920 x 1080 và độ phân giải tối thiểu 1280 x 720. 

- Quy định cụ thể của các bảng dự thi:  

+ Đối với Bảng tập thể: Mỗi cơ sở Đoàn, cơ sở Hội Sinh viên thực hiện một 

videoclip dự thi của đơn vị có thể theo hình thức đồng diễn hoặc ghép videoclip của 

các bạn chiến sĩ đơn vị (tùy điều kiện cụ thể để đảm bảo công tác phòng, chống dịch 

COVID-19). Videoclip của đơn vị tối thiểu có 10 người tham gia, thể hiện được tinh 

thần được đăng tải công khai trên trang fanpage của đơn vị và đính kèm hashtag 

#VideoclipTapthe #CuocthiSangtacvideoclip #TuoitreThanhphoBac 

#VuotquanoisonCov #VietNamchienthang 

+ Đối với Bảng cá nhân: Mỗi Đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên thực 

hiện một videoclip dự thi của bản thân, biên tập và gửi về cho cơ sở Đoàn, cơ sở Hội 

Sinh viên trực thuộc. Ban Tổ chức căn cứ nội dung, chất lượng videoclip để duyệt bài 

dự thi và đăng tải trên fanpage Đoàn - Hội của đơn vị quản lý. Các bài dự thi cá nhân 

phải được đánh số hashtag theo thứ tự (Ví dụ: #MS01) để Ban Tổ chức thống kê số 

lượng videoclip dự thi của đơn vị và đính kèm hashtag của cuộc thi: 

#VideoclipCanhan #CuocthiSangtacvideoclip #TuoitreThanhphoBac 

#VuotquanoisonCov #VietNamchienthang 

* Lưu ý: Các cá nhân hoặc đội thi chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan đến 

pháp lý, bản quyền và những nội dung có liên quan về sản phẩm tham gia dự thi và đạt 

giải. Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng các sản phẩm tham gia cuộc thi phục vụ 

cho công tác tuyên truyền. 

- Yêu cầu các videoclip dự thi phải đáp ứng được yêu cầu về chủ đề, nội dung 

cuộc thi trên nền tảng mẫu hướng dẫn các động tác bài tập “Vượt qua nỗi sợ nCoV”.   

- Tại Fanpage Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Sinh viên Thành phố Bác có 

video hướng dẫn quy chuẩn 07 động tác bài tập “Vượt qua nỗi sợ nCoV” hoặc tham 

khảo videoclip hướng dẫn tại fanpage https://vuotquanoisoncov.vn/ 
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- Đến hết ngày 13/02/2022, các cơ sở Đoàn, cơ sở Hội gửi email xác nhận số 

lượng videoclip dự thi bảng tập thể và cá nhân qua hộp thư điện tử 

xuantinhnguyentphcm@hoisinhvien.vn, Ban Tổ chức sẽ chấm điểm dựa trên số 

lượng videoclip đơn vị xác nhận qua email và trên hashtag của bài đăng tại fanpage 

đơn vị (Ban Tổ chức sẽ không chấm điểm các videoclip dự thi đối với các đơn vị 

không gửi xác nhận số lượng chính thức đăng ký tham gia cuộc thi). 

  

 4. Phương thức chấm điểm:  

Videoclip dự thi sẽ được chấm dựa trên các tiêu chí: 

+ Đúng chủ đề, nội dung, hình thức. 

+ Đảm bảo tính giá trị đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam. 

+  Có sự sáng tạo về nội dung, cách thức thể hiện, thông điệp truyền tải (tuy 

nhiên vẫn phải đảm bảo đúng nội dung 07 động tác của bài tập “Vượt qua nỗi sợ 

nCoV” trên nền nhạc Việt Nam ơi - Đánh bay COVID). 

+ Hình ảnh đẹp, sắc nét, chất lượng, âm thanh sống động, phù hợp với nội dung. 

*Lưu ý: Trường hợp phát hiện các videoclip dự thi dùng các trang facebook ảo, 

chạy quảng cáo, ... xem như bài dự thi không hợp lệ và bị loại khỏi cuộc thi. 

 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:  

Căn cứ vào chất lượng và kết quả của sản phẩm, Ban Tổ chức sẽ trao giải cho 

đội thi, cá nhân có sản phẩm sáng tạo, hiệu quả, cụ thể như sau: 

*Giải tập thể: Bao gồm Bằng khen của Thành Đoàn hoặc Hội Sinh viên Việt 

Nam Thành phố và tiền thưởng: 

- 01 giải Nhất: 15.000.000 đồng. 

- 01 giải Nhì: 10.000.000 đồng. 

- 01 giải Ba: 8.000.000 đồng. 

- 05 giải Khuyến khích: 3.000.000 đồng. 

- 01 giải Videoclip cá nhân được yêu thích nhất: 3.000.000 đồng. 

 

*Giải cá nhân: Bao gồm Bằng khen của Thành Đoàn hoặc Hội Sinh viên Việt 

Nam Thành phố và tiền thưởng: 

- 01 giải Nhất: 8.000.000 đồng. 

- 01 giải Nhì: 6.000.000 đồng. 

- 01 giải Ba: 4.000.000 đồng. 

- 05 giải Khuyến khích: 2.000.000 đồng. 

- 01 giải Đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất: 1.000.000 đồng. 

* Lưu ý: Tùy tình hình thực tế số lượng và chất lượng của các sản phẩm dự thi, 

Ban Tổ chức có thể điều chỉnh cơ cấu giải phù hợp. 

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 1. Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi: 

 - Trưởng Ban: Đ/c Nguyễn Đức Nguyên - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Ban 

Thanh niên trường học Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố. 
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 - Phó Ban: Đ/c Phan Tấn Anh - Phó Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn. 

 - Các thành viên: 

+ Đ/c Trần Kim Phẳng - UVBTK, Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Thành phố; 

+ Đ/c Tô Minh Hiếu - UVBCH, Phó Chánh Văn phòng, Phó Ban Kiểm tra Hội 

Sinh viên Thành phố; 

+ Đ/c Hồ Đắc Cẩm Bình - Cán bộ Văn phòng Hội Sinh viên Thành phố; 

+ Đ/c Tăng Hữu Song Bình - Cán bộ Văn phòng Hội Sinh viên Thành phố; 

+ Đ/c Lê Thanh Bình - Cán bộ Văn phòng Hội Sinh viên Thành phố. 

 

 2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Hội thi: 

- Phối hợp tổ chức chương trình với Green Portal, phân công Green Portal phụ 

trách vận động kinh phí, kêu gọi tài trợ và điều hành tổ chức cuộc thi; 

- Triển khai, chỉ đạo và hỗ trợ cơ sở Đoàn - Hội trong quá trình thực hiện; 

- Vận động các nguồn lực xã hội tổ chức. 

 

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: 

- Tháng 12/2021: Triển khai Kế hoạch. 

 - Từ ngày 01/01 - 13/02/2022: Phát động các tập thể, cá nhân thực hiện 

videoclip dự thi. 

 - Ngày 13/02/2022: Ban Tổ chức xác nhận các bài dự thi của các đơn vị=. 

 - Từ ngày 13/02/2022 - 20/01/2022: Chấm bài dự thi. 

 - Ngày 28/02/2022: Tổng kết và trao giải. 

 - Tháng 3/2021: Họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức cuộc thi. 

 

 

Nơi nhận: 
- TW Đoàn: Ban BT, Ban TNTH, VP, Phòng 

Công tác phía Nam TW Đoàn; 

- TW Hội Sinh viên Việt Nam: đ/c Bùi Quang 

Huy, đ/c Nguyễn Minh Triết, VP; 

- Thường trực Thành Đoàn, BTK Hội Sinh 

viên TP; 

- Đảng ủy - BGĐ ĐHQG TP.HCM, Đảng ủy 

Khối ĐH-CĐ TP.HCM; 

- Đảng ủy - Ban Giám hiệu các trường; 

- Ban Dân vận các Quận, Huyện ủy; 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc, Hội Sinh viên 

các trường; 

- Ban Chỉ huy chiến dịch; 

- Lưu VP. 

TM. BAN CHỈ HUY CHIẾN DỊCH 

CHỈ HUY TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Nguyên 

(Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố) 

 


