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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội thi sáng tác Văn học nghệ thuật lần 4 - năm 2019 

“Biên giới xanh - Biển, đảo xanh” 

----------- 

 

I.  MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại 

hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần VIII, nhiệm 

kỳ 2019 - 2024; Hướng tới kỷ niệm 31 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 

- 03/3/2020); Kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 

03/3/2020) và 45 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Thành phố 

(07/5/1975 – 07/5/2020). 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, 

học sinh, sinh viên về chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo quê hương, về tình yêu quê 

hương, đất nước, tinh thần tình nguyện và về truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt 

Nam. Thực hiện chương trình "Tuổi trẻ thành phố vì biên giới, biển, đảo giai đoạn 

2017 - 2022" của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh. 

- Phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thực hiện 

hoạt động kết nối văn nghệ sỹ trẻ, sinh viên, học sinh, chiến sỹ và các đối tượng 

có năng khiếu trong lĩnh vực văn học nghệ thuật để phục vụ cộng đồng. 

- Thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần, động viên cán bộ chiến sỹ, 

đoàn viên, thanh niên và nhân dân đang trực tiếp làm nhiệm vụ nơi biên giới, biển, 

đảo của Tổ quốc. 

2. Yêu cầu: 

- Công tác tổ chức chuyên nghiệp, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực. 

Công tác quảng bá, truyền thông được thực hiện sâu, rộng. 

- Tác phẩm dự thi phải đảm bảo đúng nội dung chủ đề, chất lượng, thời gian 

quy định theo thể lệ hội thi. 

- Tăng cường tổ chức thực hiện các hoạt động thực tế tìm hiểu về đời sống, 

sinh hoạt của người dân; nhiệm vụ, công tác bảo vệ biên giới của cán bộ chiến sĩ 

tại các vùng biên giới hỗ trợ cho nguồn cảm hứng sáng tác của thí sinh. 
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II.  NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

1. Đối tượng dự thi: Đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh, cán bộ chiến 

sỹ và tất cả những tác giả có đam mê và năng khiếu nghệ thuật đang sinh sống, 

học tập và công tác trên cả nước. 

2. Thể loại sáng tác: có 02 bảng, bao gồm: 

- Bảng A: Văn, thơ. 

- Bảng B: Sáng tác bài hát. 

3. Nội dung sáng tác: 

- Ca ngợi tình yêu vùng biển, vùng trời, vùng biên giới, hải đảo. 

- Ca ngợi phong trào thanh niên tình nguyện và các công trình đổi mới tại 

các vùng biên giới, hải đảo. 

- Ca ngợi hình ảnh những người chiến sỹ quân hàm xanh, truyền thống Bộ đội 

Biên phòng và kết quả thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”. 

- Ca ngợi nghĩa tình quân dân gắn bó. 

- Ca ngợi tình đồng chí đồng đội và tinh thần sẵn sàng chiến đấu, tinh thần 

hăng say lao động. 

- Tuổi trẻ học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch 

Hồ Chí Minh. 

4. Cách thức nộp bài thi: 

- Hình thức: Phải đảm bảo yêu cầu về hồ sơ dự thi, thông tin và yêu cầu tác 

phẩm (theo thể lệ Hội thi gửi kèm). 

- Số lượng tác phẩm: Không giới hạn số lượng thể loại và tác phẩm dự thi. 

- Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày triển khai kế hoạch đến hết ngày 

31/10/2019 (các tác phẩm dự thi ở xa tính theo dấu bưu điện). 

- Cách thức nộp bài thi: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ 

Phòng Khoa học - Giáo dục, Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh (Số 643 đường 

Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh). 

5. Cơ cấu giải thưởng: 

Về cơ cấu giải thưởng, căn cứ vào chất lượng nghệ thuật, Ban Tổ chức sẽ 

tiến hành trao giải, dự kiến trao tối đa 05 giải ở mỗi bảng (01 giải nhất, 01 giải 

nhì, 01 giải ba, 02 giải khuyến khích). 

Đối với bảng A: 

- Giải nhất: 01 giải, giấy khen Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố + hiện kim 

- Giải nhì: 01 giải, giấy khen Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố + hiện kim 

- Giải ba: 01 giải, giấy khen Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố + hiện kim 

- 2 Giải khuyến khích: Giấy khen Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố + hiện kim 
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Đối với bảng B: 

- Giải nhất: 01 giải, giấy khen Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố + hiện kim 

- Giải nhì: 01 giải, giấy khen Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố + hiện kim 

- Giải ba: 01 giải, giấy khen Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố + hiện kim 

- 2 Giải khuyến khích: Giấy khen Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố + hiện kim 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Thành lập Ban Tổ chức: 

- Đ/c Hồ Tấn Đạt Phó Giám đốc NVHSV Trưởng ban 

- Đ/c Mai Thị Thu Diễm Nhân viên P. KHGD  Phó ban TT 

- Đ/c Nguyễn Thảo Nguyên Nhân viên P. KHGD Thành viên 

- Đ/c Trần Thị Cẩm Nhung Trưởng phòng KHTC NVHSV Thành viên 

- Đ/c Nguyễn Đỗ Thiên Vĩ Nhân viên NVHSV Thành viên 
 

2. Tiến độ thực hiện: 

- Tháng 8/2019: Xây dựng kế hoạch và Phát động hội thi trên các phương 

tiện thông tin báo chí. 

- Từ 30/8 - 31/10/2019: Nhận tác phẩm dự thi. 

- Từ 01/11 - 31/11/2019: Hội đồng chấm thi làm việc. 

- Tháng 1/2020: Công bố kết quả. 

- Tháng 03/2020: Tổ chức tổng kết hội thi và trao giải thưởng. 

Mọi thông tin chi tiết về hội thi vui lòng liên hệ đ/c Mai Thị Thu Diễm - 

Phòng Khoa học Giáo dục, Nhà Văn hóa Sinh viên (số điện thoại: 0964.761.195, 

email: thudiem@nhavanhoasinhvien.vn).   

 

NHÀ VĂN HÓA SINH VIÊN 

TP. HỒ CHÍ MINH 

GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

Quách Hải Đạt 

 

 

Nơi nhận: 
- Cục Chính trị BĐBP, TT CCT (B/c); 

- Thành Đoàn TP. HCM (B/c); 

- Bộ Chỉ huy BĐBP TP. Hồ Chí Minh; các tỉnh; 

- Ban MT - ANQP & ĐBDC Thành Đoàn; 

- Nhà Văn hóa Sinh viên; 

- Đoàn TN - Hội SV các trường; 

- Các đơn vị BĐBP TP. Hồ Chí Minh; 

- Lưu P.TC-HC. 

 


