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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ hành động - Chung tay phòng, chống Covid-19” 

 
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

- Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Liên chi Hội Sinh viên khoa 

Điện tử lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2023. 

- Chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1931 – 26/3/2020). 

- Tuyên truyền, lan tỏa thông điệp tích cực đến với với cộng đồng thông qua 

những hình ảnh, bài viết ý nghĩa trong mùa dịch Covid-19. 

- Nâng cao nhận thức và tính chủ động của đoàn viên, sinh viên về phòng chống 

dịch bệnh cũng như trang bị kiến thức cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho chính bản 

thân và cộng đồng. 

- Đảm bảo thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng rãi, ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng. 

II. THÀNH PHẦN 

1. Ban Tổ chức 

- Đ/c Phạm Văn Chiến Bí thư Liên chi đoàn Trưởng ban 

- Đ/c Vũ Thị Hoàng Yến Phó Bí thư Liên chi đoàn Phó ban 

- Đ/c Trần Tú Anh Phó Bí thư Liên chi đoàn Ủy viên 

- Đ/c Nguyễn Đình Lâm San Liên chi Hội trưởng LCHSV Ủy viên 

- Đ/c Trần Mạnh Hiếu  Liên chi Hội phó LCHSV Ủy viên 

- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thảo Liên chi Hội phó LCHSV Ủy viên 

2. Ban Thư ký 

- Đ/c Bùi Thị Quỳnh Nga Ủy viên BCH Liên chi đoàn Trưởng ban 

- Đ/c Đặng Văn Trung Ủy viên BCH LCHSV Ủy viên 

- Đ/c Nguyễn Văn Tùng Ủy viên BCH Liên chi đoàn Ủy viên 

- Đ/c Nguyễn Hoàng Dương Ủy viên BCH LCHSV Ủy viên 

3. Đối tượng tham gia 

- Sinh viên đang học tập và rèn luyện tại khoa Điện tử. 

 



III. TIẾN ĐỘ 

1. Đăng ký, gửi bài dự thi, kiểm duyệt nội dung 

- Thời gian: Từ ngày 24/3 đến ngày 05/4/2020. 

- Địa chỉ: dayluicovid19@gmail.com 

2. Bình chọn, trao giải 

- Bình chọn: Từ 08h00 ngày 25/3 đến 20h ngày 06/4/2020. 

- Công bố kết quả và trao giải: 21h00 ngày 07/4/2020.  

IV. NỘI DUNG - THỂ LỆ 

1. Nội dung  

- Chủ đề: “Góc nhìn tích cực giữa đại dịch Covid-19” 

- Thí sinh gửi bài dự thi bao gồm ảnh hoặc video và bài viết. 

- Ảnh, video thể hiện được hoạt động tình nguyện, cuộc sống, công tác chống 

dịch tại địa phương hoặc sưu tầm tư liệu đẹp về hình ảnh những y bác sĩ, chiến sỹ, 

các cán bộ làm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên cả nước. 

- Bài viết ngắn với nội dung: Cảm nghĩ về công tác phòng, chống dịch của nhà 

nước, địa phương, kể về cuộc sống của bản thân và gia đình trong mùa dịch, cảm 

nhận về tính hiệu quả của phương pháp học tập trực tuyến hoặc các kiến thức quan 

trọng về cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 kèm theo thông điệp ý nghĩa, thể 

hiện tinh thần quyết tâm vượt qua đại dịch. 

2. Thể lệ dự thi 

- Ảnh, video dự thi có chất lượng rõ nét (kích thước lớn hơn 800x800 pixels đối 

với ảnh, độ phân giải HD trở lên đối với video).  

- Ban Tổ chức chấp nhận các ảnh, video đúng nội dung sưu tầm từ mạng Internet 

(ghi rõ nguồn). 

- Ảnh, video dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam.  

- Thí sinh gửi không quá 10 files đối với ảnh, 5 files đối với video. 

3. Thể lệ bình chọn, tính điểm, xếp hạng 

3.1. Cách thức bình chọn 

- Bước 1: Like fanpage “Sinh viên khoa Điện tử - HaUI”  

(https://www.facebook.com/SinhvienkhoaDientuHaUI/) 

- Bước 2: Bình chọn bài dự thi bằng cách bày tỏ cảm xúc và chia sẻ lên trang 

cá nhân ở chế độ công khai.  

https://www.facebook.com/SinhvienkhoaDientuHaUI/


3.2. Cách tính điểm, xếp hạng 

- Mỗi lượt bày tỏ cảm xúc: 01 điểm. 

- Mỗi lượt chia sẻ hợp lệ: 02 điểm. 

- Ban Tổ chức xếp hạng Nhất, Nhì, Ba lần lượt cho các bài dự thi có tổng điểm 

bình chọn cao nhất và trao giải Đặc biệt cho bài dự thi có chất lượng tốt về nội dung 

lẫn hình thức. 

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

- 01 giải Đặc biệt: 600.000 đồng. 

- 01 giải Nhất: 500.000 đồng. 

- 01 giải Nhì: 400.000 đồng. 

- 03 giải Ba: 100.000 đồng. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên chi đoàn 

- Lập kế hoạch báo cáo Chi bộ, Đoàn trường. 

- Triển khai kế hoạch tới các chi đoàn, câu lạc bộ, đội, nhóm trong Khoa. 

2. Các chi đoàn 

- Tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, đảm bảo tối thiểu 01 bài dự thi/chi đoàn. 

VII. KINH PHÍ 

- Tổng kinh phí theo cơ cấu giải thưởng: 1.700.000 đồng. 
 

CHI BỘ ĐIỆN TỬ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

Hoàng Mạnh Kha 

TM. BCH LIÊN CHI ĐOÀN 

BÍ THƯ 

                       
Phạm Văn Chiến 

 

Nơi nhận: 

- Chi bộ, Đoàn trường; 
- Lưu VP. 

 

 

Trương Thị Thanh Hoài 

 


