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HUYỆN ĐOÀN MÊ LINH 
BCH TRƯỜNG THPT TIẾN THỊNH 

*** 
SỐ:    01 /KH - ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 
 

Tiến Thịnh, ngày 2 tháng 11 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI THIẾT KẾ ẢNH, VIDEO TRI ÂN THẦY 
CÔ CHỦ ĐỀ “NGỌN ĐÈN SÁNG” CHÀO MỪNG 39 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT 

NAM (20/11/1982- 20/11/2021) 
 

 - Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2021-2022 của trường THPT Tiến Thịnh 

 - Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đoàn khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2021; BCH Đoàn trường 

THPT Tiến Thịnh triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế ảnh, video tri ân thầy cô với chủ 

đề “Ngọn đèn sáng” chào mừng 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam. 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

- Hoạt động thiết kế ảnh và video nhằm chào mừng 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam 

20/11/1982- 20/11/2021 đồng thời phát động phong trào VHVN trong toàn trường. 

  - Giáo dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo”,“Uống nước nhớ nguồn” trong mỗi học sinh. Tạo 

môi trường thi đua sôi nổi lập thành tích dâng tặng đến quý thầy cô vào dịp lễ tri ân các nhà 

giáo. 

- Rèn luyện cho học sinh tính độc lập, sáng tạo, là dịp để các em được giao lưu, tạo mối quan 

hệ đoàn kết giữa các đoàn viên, thanh niên, giữa các chi đoàn.  

2. Yêu cầu: Tất cả các lớp đều phải tham gia. 

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC THAM GIA, CÁCH TÍNH ĐIỂM, THỜI GIAN NỘP 

SẢN PHẨM 

1. Đối tượng tham gia:  

- 100% các chi đoàn – mỗi lớp thiết kế tối thiểu 01 bộ ảnh, hoặc 01 video về cán bộ giáo viên, 

nhân viên và học sinh trường THPT Tiến Thịnh.  

2. Hình thức, nội dung tham gia: 

a) Hình thức: 
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- Mỗi chi đoàn gửi 1 bộ ảnh, hoặc 01 video về cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trường 

THPT Tiến Thịnh 

- Lời cảm nhận được trình bày kèm ảnh, hoặc đính kèm trong video. 

b) Nội dung:  

Mỗi bức ảnh hoặc video nói về truyền thống “Tôn sư – trọng đạo”, “uống nước nhớ nguồn” 

và tri ân thầy cô giáo; hoặc mỗi bức ảnh, video thể hiện được tinh thần hiếu học của học sinh 

trong tình hình dịch bệnh với phương châm “Không tới trường nhưng không dừng học” 

3. Hình thức tính điểm: 

a. Tiêu chí: 

- Ảnh, video thiết kế đẹp, phù hợp, ý nghĩa, không vi phạm các quy định của cuộc thi. (Video 

có thời lượng tối đa là 3 phút) 

- Lời cảm nhận có nội dung hay, ý nghĩa, có sức lan tỏa và thể hiện được tình cảm của cá nhân, 

tập thể về cán bộ, giáo viên Trường THPT Tiến Thịnh. 

b. Nội dung tính điểm:  

- Các chi đoàn dự thi kêu gọi bình chọn cho ảnh, video dự thi của mình sau khi được đăng lên 

fanpage của Đoàn Trường THPT Tiến Thịnh. (Địa chỉ fanpage sẽ được gửi theo link trên 

nhóm). 

- Hệ số tính điểm vòng online: 

+ 1 like = 1điểm 

+ 1 tim = 2 điểm 

+ 1 share= 3 điểm 

Lưu ý: 

- Bắt buộc: Người bình chọn phải share về trang cá nhân và like fanpage của Đoàn Trường 

THPT Tiến Thịnh. Các chi đoàn có thể huy động bạn bè ủng hộ nhưng không được có bất cứ 

hình thứ gian lận như hack like, hack tim và hack share nhiều lần, nick ảo (BTC có thể hủy kết 

quả bài dự thi khi phát hiện bất cứ hình thức gian lận nào) … 

- Những trường hợp bình chọn hợp lệ là những trường hợp đã bấm like fanpage của Đoàn 

trường THPT Tiến Thịnh và chia sẻ bài viết ở chế độ công khai. 

- Hội đồng Giám khảo và BTC có quyền tước quyền tham gia cuộc thi nếu chi đoàn nộp ảnh, 

video không đúng thời gian quy định.  
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- Nếu phát hiện bất kì trường hợp gian lận nào BTC có quyền tước quyền tham gia dự thi của 

chi đoàn vi phạm.  

4. Thời gian: 

- Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 06/11/2021 đến 22h ngày 15/11/2021. 

- Thời gian bình chọn (Trên fanpage của Đoàn Trường THPT Tiến Thịnh): Từ 9h ngày 

16/11/2021 đến 24h ngày 19/11/2021 

- Thời gian công bố kết quả: Ngày 21/11/2021 

5. Cơ cấu giải thưởng:  

- Quy đổi giải: 40% số vote online, 60% số vote từ BGK chuyên môn. 

- 1 giải nhất.  

- 2 giải nhì. 

- 3 giải ba.  

III. KINH PHÍ KHEN THƯỞNG 

+ (Theo qui chế chi tiêu nội bộ) 

+ Cộng điểm thi đua theo qui chế thi đua 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn trường:  

 - Xây dựng kế hoạch, báo cáo Cấp ủy, BGH nhà trường về việc lãnh đạo và tạo điều kiện cho 

Đoàn TN tổ chức tốt hội thi 

 - Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các Chi đoàn triển khai thực hiện chuẩn bị tốt các điều kiện tổ 

chức 

2. Các Chi đoàn: 

   Căn cứ kế hoạch của BCH Đoàn trường, xây dựng kế hoạch thực hiện, chuẩn bị chu đáo 

 

3. Khen thưởng, kỉ luật 

- Khen thưởng :  theo qui chế chi tiêu nội bộ 

- Kỷ luật: Trừ 20 điểm  thi đua và dừng các hoạt động dịp 20/11 đối với Chi đoàn không hoặc 

tham gia mang tính đối phó.         

   Cuộc thi thiết kế ảnh, video chào mừng 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam là một hoạt động 

quan trọng trong chương trình công tác đoàn và phong trào TN năm học 2021-2022. 
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- BTV Đoàn trường kính đề nghị thầy, cô GVCN các lớp quan tâm, đốn đốc HS lớp mình 

hoàn thành nhiệm vụ được giao; 

-  BTV Đoàn trường yêu cầu các Chi đoàn nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch. 

 
  Nơi nhận: 
-Chi ủy, Huyện đoàn( Báo cáo); 
-GVCN phối hợp; 
-Chi đoàn( Thực hiện) 
-Lưu.  

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG 
              BÍ THƯ 
 
 
 
          Trần Xuân Hiệp 

 


