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Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học
2020 - 2021, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Đoàn
Thanh niên - Hội Sinh viên trường xây dựng kế hoạch tổ chức Liên hoan Câu
lạc bộ - Đội - Nhóm toàn trường năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Giới thiệu về hoạt động của các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm (CLB ĐN) toàn
trường, giúp sinh viên lựa chọn loại hình hoạt động phù hợp để sinh hoạt, phát
triển năng khiếu.
2. Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, hấp dẫn cho các CLB ĐN giao lưu, học
hỏi.
3. Các hoạt động được tổ chức an toàn, vui tươi, có ý nghĩa, thu hút đông
đảo sinh viên tham gia và để lại dấu ấn tốt đẹp.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Thành viên các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm toàn trường.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Phần thi: Xây dựng ý tưởng, kế hoạch tổ chức hoạt động
1.1. Vòng Sơ khảo
Mỗi CLB ĐN lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch tổ chức 01 hoạt động/ chương
trình/ dự án đảm bảo các yêu cầu như sau:
- Về hình thức: Theo thể thức văn bản của Đoàn được quy định tại Hướng
dẫn số 29-HD/TWĐTN-VP, ngày 29/10/2013
- Về nội dung: ít nhất phải đảm bảo các mục: Mục đích, yêu cầu; Đối tượng
tham gia; Nội dung, Hình thức tổ chức; Thời gian, địa điểm; Kinh phí; Tổ chức
thực hiện.
- Các văn bản nộp kèm theo: Phân công nhiệm vụ; Dự toán kinh phí; Kế
hoạch truyền thông; Kịch bản chi tiết chương trình hoạt động (nếu hình thức tổ
chức sân khấu hóa); Dự kiến kết quả hoạt động.
- Nộp bài dự thi: qua email doanthanhnien@vinhuni.edu.vn trước 16h00,
ngày 30/11/2020, tiêu đề email ghi rõ: LH2020_TEN CLB
Ban Tổ chức thành lập hội đồng xét chọn để chọn ra 10 - 15 kế hoạch vào
Vòng Chung kết dựa trên các tiêu chí:
- Đúng yêu cầu (nêu trên);
- Tính đặc trưng;
- Tính sáng tạo, độc đáo;
- Tính khả thi;
- Tính lan tỏa…
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1.2. Vòng Chung kết
Mỗi CLB ĐN có kế hoạch được chọn vào chung kết chuẩn bị phần thuyết
trình đảm bảo các yêu cầu như sau:
- Thành viên đội thi tối đa: 05 người;
- Nội dung cần nộp trước cho Ban Tổ chức: Kế hoạch tổ chức (bản hoàn
thiện), Dự toán kinh phí, Chương trình chi tiết, Phân công nhiệm vụ.
- Thời gian thuyết trình tối đa là 07 phút (yêu cầu có slide hoặc clip minh
họa);
- Thời gian trả lời câu hỏi của Hội đồng Giám khảo tối đa là 03 phút.
Hội đồng Giám khảo đánh giá cho điểm và xếp hạng phần thi của các CLB
ĐN. Phần thi đạt giải Nhất, Nhì sẽ được nhận giấy chứng nhận từ Ban Tổ chức và
được xem xét hỗ trợ kinh phí để triển khai Kế hoạch.
Thời gian dự kiến: Từ 7h00 - 11h00, ngày 05/12/2020 (Thứ Bảy)
Địa điểm: Hội trường A
2. Liên hoan Sắc màu 2020
a. Kỷ lục vui sinh viên
Tổ chức một số trò chơi tập thể để tìm các kỷ lục vui của các thành viên
các CLB ĐN. Số lượng đăng ký tham gia và kỷ lục đạt được của các thành viên
của CLB ĐN nào, sẽ được tính điểm tương ứng cho CLB ĐN đó.
b. Teambuilding CLB ĐN
- Mỗi CLB ĐN chọn cử các thành viên tham gia hoạt động teambuilding
với phân bổ như sau: dưới 30 thành viên chính thức thì được chọn 05 thành viên,
mỗi 10 thành viên tiếp theo được chọn 01 thành viên, tối đa mỗi CLB ĐN được
cử 10 thành viên, ưu tiên các thành viên khóa 61.
Yêu cầu: đảm bảo điều kiện sức khỏe để tham gia hoạt động, không có lịch
học trong thời gian tổ chức, mặc áo thanh niên viên Việt Nam trong suốt liên hoan.
Các thành viên được tham gia các hoạt động tập thể theo sự điều phối của
Ban Tổ chức.
Thời gian dự kiến: Từ 14h00 - 17h30, ngày 05/12/2020 (Thứ Bảy)
Địa điểm: Sân Vận động Nhà trường.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường
- Chuẩn bị tất cả các điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm, nội dung, an ninh
trật tự, kỹ thuật… phục vụ hoạt động.
- Chuẩn bị kinh phí tổ chức liên hoan, khen thưởng, nội dung thi phù hợp.
- Thành lập Ban Giám khảo, Ban Tổ chức liên hoan.
2. Các CLB ĐN
- Xây dựng, chọn thành viên tham gia các hoạt động theo số lượng quy định
ở trên. Tổ chức tập luyện, chuẩn bị tốt các nội dung tham gia các hoạt động.
- Chủ động chuẩn bị kinh phí cho việc tham gia Liên hoan của đơn vị mình.
- Báo cáo nội dung tham gia đến Lãnh đạo Viện/Khoa, Đoàn Viện/Liên chi
đoàn, Liên chi hội sinh viên.
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức Liên hoan Câu lạc bộ - Đội - Nhóm toàn
trường năm 2020, yêu cầu các cấp bộ Đoàn - Hội báo cáo với cấp ủy, Lãnh đạo
Viện, Ban Chủ nhiệm khoa triển khai thực hiện theo thời gian, nội dung kế hoạch.
Nơi nhận:
- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu (b/c),
- Cấp ủy, lãnh đạo các khoa, viện (b/c),
- Các ĐV, LCĐ, CĐTT (t/h),
- Các CLB, đội, nhóm (t/h),
- Lưu VP Đoàn, đăng Website.
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