
BCH ĐOÀN TỈNH KON TUM 
*** 

Số:      -KH/TĐTN-BTG 
 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Kon Tum, ngày     tháng  6  năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi sáng tạo cùng logo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

 tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 

--------------------- 

Căn cứ Kế hoạch số 09-KH/TĐTN-BTG, ngày 18/11/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn 

tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 

XII, nhiệm kỳ 2022 –2027.  

 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi sáng tạo 

cùng logo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm 

kỳ 2022 - 2027, với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền để đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và xã hội được 

biết về ý nghĩa, tinh thần của của Đại hội; khẳng định được vai trò của tổ chức 

Đoàn, sự đóng góp của tuổi trẻ Kon Tum vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê 

hương, đất nước, từ đó tạo sự quan tâm, ủng hộ, cổ vũ cho Đại hội Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XV; thu hút được sự quan tâm, đồng thuận 

của của đoàn viên, thanh niên đối với Đại hội.  

2. Xây dựng sản phẩm trực quan có giá trị tư tưởng, tính nghệ thuật cao, 

nội dung sâu sắc và có tính lan tỏa nhằm tuyên truyền, cổ động cho Đại hội 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XV.  

3. Cuộc thi được triển khai rộng rãi, thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn 

viên, thanh niên và nhân dân ở trong, ngoài tỉnh tham gia; đảm bảo triển khai 

tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. 

4. Nội dung tuyên truyền triển khai gắn kết với chủ đề Đại hội Đoàn toàn 

tỉnh và phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo yêu cầu về hình thức, nội dung và 

hiệu quả công tác tuyên truyền. 

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN DỰ THI  

1. Đối tượng dự thi  

- Đoàn viên, thanh niên, nhân dân đang sinh sống, làm việc, học tập, lao 

động tại các địa phương trong và ngoài tỉnh đều có thể tham gia Cuộc thi.  



- Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng chấm thi, Tổ thư ký được quyền 

tham gia hưởng ứng sáng tác nhưng tác phẩm không được tham dự xét giải 

thưởng Cuộc thi.  

2. Số lượng dự thi 

- Không hạn chế về số người và số lượng bài thi. 

- Mỗi huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc chỉ đạo, triển khai và có ít 

nhất 05 tác phẩm dự thi. 

3. Thời gian tổ chức 

- Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày phát hành văn bản đến hết ngày 

30/7/2022.  

- Vòng chung kết từ ngày 01-15/8/2022: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ 

chọn ra 10 tác phẩm dự thi xuất sắc nhất để chấm điểm và đăng tải trên website 

và fanpage của Tỉnh đoàn.  

- Tổ chức trao giải: Dự kiến tại Lễ phát động thi đua lập thành tích chào 

mừng thành công Đại hội Đoàn. 

III. THẾ LỆ CUỘC THI  

1. Nội dung :  

Tác phẩm được mô phỏng lại logo Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XV: 

2. Quy định về tác phẩm 

- Tác phẩm dự thi có thể được làm trên các chất liệu sáng tạo như: vỏ chai 

nhựa, cát, sỏi, tre, nứa, hạt cà phê, gạo…  

- Tác phẩm dự thi bắt buộc phải sử dụng huy hiệu chính thức của Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh.  

- Các tác phẩm tham gia gửi hình ảnh, sản phẩm trực tiếp về Ban Thường 

vụ Tỉnh đoàn (Qua Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, địa chỉ: 27 Nguyễn Viết Xuân – 



Thành phố Kon Tum). Ngoài bìa thư ghi rõ: “ Tác phẩm tham dự cuộc thi sáng 

tạo cùng Logo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XV, 

nhiệm kỳ 2022 – 2027”, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, email.  

- Bài dự thi bao gồm: 01 sản phẩm và thuyết minh mô tả không quá 300 

từ (trong bài viết phải ghi rõ thông tin: Tên tác giả, tập thể tác giả, số điện thoại 

liên hệ). 

- Các cá nhân và tập thể dự thi có thể nộp bài dự thi qua các tổ  chức Đoàn - 

Hội - Đội cấp trên trực tiếp quản lý.  

- Lưu ý: Sau khi nộp bài thi từ 01-03 ngày nên gọi điện thoại về Ban Thường 

vụ Tỉnh đoàn qua số 0260.3.865.724 để xác nhận bài thi không bị thất lạc. 

- Tác giả phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tác phẩm của mình.  

- Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm tham dự cuộc thi và được toàn 

quyền sử dụng các tác phẩm đoạt giải để phục vụ các hoạt động tuyên truyền, 

giáo dục của Đoàn.  

* Một số quy định khác: 

- Không được sao chép, sử dụng những hình ảnh vi phạm bản quyền 

của các tác giả khác. 

- Không sử dụng hình ảnh phản cảm, hình ảnh bạo lực, vi phạm quy định 

của pháp luật trong các tác phẩm dự thi. 

3. Về giải thưởng  

3.1. Giải Tập thể triển khai hiệu quả Cuộc thi: Dành cho các đơn vị cấp 

huyện, thành và đoàn trực thuộc triển khai hiệu quả Cuộc thi. Gồm: 

- 01 Giải Nhất 

- 01 Giải Nhì 

- 01 Giải Ba 

3.2. Giải thưởng tác phẩm dự thi: 10 tác phẩm xuất sắc sẽ được nhận 

Bằng khen kèm tiền thưởng của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn: 

- 01 Giải Nhất 

- 02 Giải Nhì 

- 03 Giải Ba 

- 04 Giải Khuyến khích  

* Lưu ý: Trong quá trình tổ chức cuộc thi, tùy điều kiện thực tế, Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn có thể điều chỉnh các nội dung, hình thức, cơ cấu giải 

thưởng cho phù hợp. 

IV. KINH PHÍ: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chịu trách nhiệm kinh phí cho 

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, kinh phí giải thưởng; Công tác tổng kết và trao giải 

Cuộc thi. 



V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Tỉnh đoàn  

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành đoàn, 

đoàn trực thuộc triển khai hiệu quả Cuộc thi. 

 - Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và chuẩn bị các điều kiện cần thiết 

để Cuộc thi được tổ chức đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

 - Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn chủ trì phối hợp với các Ban chuyên 

môn, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ 

đạo của Thường trực Tỉnh đoàn. 

2. Các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc 

- Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng văn bản chỉ 

đạo, phối hợp triển khai hiệu quả, sâu rộng đến các TCCS Đoàn - Hội - Đội và 

cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên trong toàn tỉnh. 

- Thông báo, tuyên truyền các cuộc thi trên các kênh truyền thông của đơn 

vị, đồng thời hướng dẫn, vận động đoàn viên, thanh niên, tích cực tham gia cuộc 

thi.  

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị đoàn các huyện, thành đoàn và đoàn 

trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện hiệu quả.  Mọi vướng mắc liên hệ về 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn mail: 

tuyengiaothanhnien@gmail.com, điện thoại: 02603.865.724) để được hướng 

dẫn cụ thể./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);  
- Ban Tuyên giáo, Dân vận Tỉnh ủy (b/c);     
- Ban TG TW Đoàn (b/c); 
- TT Tỉnh đoàn (b/c); 
- Các huyện, thành Đoàn, Đoàn TT(t/h);  
- Các Ban CM, ĐVTT Tỉnh đoàn(t/h);          
- Lưu: VT, TG. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ 
 

 
 

 
 

A Xây 
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