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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi “Đại sứ du lịch áo xanh Ninh Thuận” chào mừng Đại hội 

Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập  

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022)  và 30 năm Ngày tái lập 

tỉnh Ninh Thuận (1/4/1992-1/4/2022) 

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

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai 

đoạn 2021- 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Phát huy vai trò xung kích của tuổi 

trẻ Ninh Thuận trong việc phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, tuyên truyền, 

quảng bá về du lịch, văn hóa, lịch sử và con người Ninh Thuận, Ban Thường vụ 

Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Đại sứ du lịch áo xanh Ninh 

Thuận” chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022- 2027; kỷ niệm 30 năm 

Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (1/4/1992-1/4/2022); kỷ niệm 91 năm Ngày thành 

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022), (gọi tắt là Cuộc thi “Đại 

sứ du lịch áo xanh Ninh Thuận”), nội dung cụ thể như sau: 

I. Mục đích - yêu cầu: 

- Cụ thể hóa Kế hoạch số 294-KH/TĐTN-XDTCĐH, ngày 23/10/2020 

của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc tiếp tục thực hiện Chương trình hành 

động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 

24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, giai đoạn 2020 – 2025 “Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 

đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”; Nghị quyết 07-

NQ/TU ngày 10/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Thuận “Về phát triển 

du lịch Ninh Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”. 

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, qua đó bồi đắp nhận 

thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về lịch sử, truyền thống cách mạng văn hóa 

và tiềm năng du lịch của quê hương Ninh Thuận; góp phần bồi dưỡng, hun đúc 

tình yêu quê hương, đất nước, ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống 

trong thế hệ trẻ; góp phần hiệu quả thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ Tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; đặc biệt tuyên truyền sâu rộng về kết 

quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN của tỉnh sau 30 năm tái lập tỉnh; 

truyển thống vẻ vang 91 năm hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh (26/3/1931-26/3/2022). 

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; khơi dậy 

sự đam mê, tìm hiểu về lịch sử và văn hóa quê hương; lòng tự hào dân tộc và ý 

thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, góp 

phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 
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- Cuộc thi được tổ chức với hình thức sáng tạo, thu hút đông đảo đoàn 

viên, thanh thiếu nhi tham gia, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. 

Đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. 

II. Đối tượng – thời gian thực hiện: 

1. Đối tượng: Đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh; một tác giả hoặc 

nhóm tác giả có thể tham dự nhiều tác phẩm. Các thành viên Ban tổ chức, Ban 

giám khảo và Thư ký không được tham gia cuộc thi.  

2. Thời gian thực hiện: Từ lúc triển khai Kế hoạch đến ngày 10/3/2022. 

III. Nội dung – Hình thức: 

1. Nội dung: 

- Tuyên truyền lịch sử hình thành, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo QPTD của quê hương Ninh Thuận sau 30 năm tái lập tỉnh; truyền thống anh 

dũng của quân và dân Ninh Thuận qua các thời kỳ cách mạng, đặc biệt trong 2 

cuộc kháng chiến chống giặc cứu nước. Các cột mốc lịch sử quan trọng của tỉnh 

Ninh Thuận: Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận, Ngày tái lập tỉnh Ninh 

Thuận, Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận,… 

- Tuyên truyền, quảng bá các địa danh lịch sử, văn hóa, du lịch: các di tích 

lịch sử, địa chỉ đỏ, di sản văn hóa, làng nghề truyền thống, địa danh du lịch; 

những nét đặc trưng về xứ sở, con người quê hương Ninh Thuận. 

- 91 năm hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1931-26/3/2022). 

2. Hình thức: Cuộc thi tổ chức dưới hình thức sáng tác video clip, phim 

ngắn, motion graphic. Tác phẩm tham gia cuộc thi được đăng tải trên fanpage 

Tuổi trẻ Ninh Thuận. 

IV. Tổ chức thực hiện: 

1. Tỉnh Đoàn:  

- Đăng tải Kế hoạch, thể lệ Cuộc thi và các tác phẩm đạt chất lượng, đạt 

giải trên Trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn; phối hợp các cơ quan thông tấn báo 

chí trong công tác tuyên truyền.  

- Giao Ban Xây dựng tổ chức Đoàn – Hội Tỉnh Đoàn chịu trách nhiệm 

hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai, tham gia cuộc thi đúng nội dung 

và thời gian quy định; tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, thư ký 

cuộc thi. 

- Giao Ban Phong trào Thanh thiếu nhi có trách nhiệm kiểm tra tiến độ 

thực hiện, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các Đoàn trường học tham gia Cuộc 

thi theo nội dung Kế hoạch đảm bảo đúng thời gian và chất lượng. 

- Giao Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh triển khai đến Hội Liên 

hiệp Thanh niên Việt Nam các huyện, thành phố. 
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- Giao Văn phòng Tỉnh Đoàn đảm bảo kinh phí tổ chức và trao giải cuộc 

thi.  

2. Các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc: 

- Triển khai Kế hoạch Cuộc thi đến các cấp bộ Đoàn trực thuộc, đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin của Đoàn. 

- Lựa chọn các tác phẩm dự thi đạt chất lượng và mỗi đơn vị lựa chọn ít 

nhất 03 bài tác phẩm gửi về Tỉnh Đoàn,  địa chỉ: đường Bùi Thị Xuân, khu phố 

6, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm (email: 

xaydungdoanninhthuan@gmail.com, lưu tên tác phẩm tham gia Cuộc thi “Đại 

sứ du lịch áo xanh Ninh Thuận”, kèm thông tin tác giả, đại diện nhóm tác giả, 

địa chỉ, số điện thoại, email) trước ngày 10/3/2022.  

Trên đây là Kế hoạch Cuộc thi “Đại sứ du lịch áo xanh Ninh Thuận” chào 

mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ (2022-2027); kỷ niệm 91 năm Ngày thành 

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022) của Ban Thường vụ Tỉnh 

Đoàn./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo TWĐ;                

- TT Tỉnh ủy;                                       (b/cáo) 

- Ban TG, Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Thường trực Tỉnh Đoàn; 

- Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; 

- Các phòng, Ban đơn vị trực thuộc TĐ; 

- Lưu VT, Ban XDTCĐH, đăng Web (Thìn).  

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Hữu Phúc 
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THỂ LỆ  
Cuộc thi “Đại sứ du lịch áo xanh Ninh Thuận” chào mừng Đại hội Đoàn  

các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập  

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022)  và 30 năm Ngày  

tái lập tỉnh Ninh Thuận (1/4/1992-1/4/2022) 

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

  

1. Đối tượng: Đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh; một tác giả hoặc 

nhóm tác giả có thể tham dự nhiều tác phẩm. Các thành viên Ban tổ chức, Ban 

giám khảo và Thư ký không được tham gia cuộc thi.  

2. Nội dung tác phẩm dự thi: Tác phẩm dự thi thể hiện một trong các nội 

dung sau: 

- Tuyên truyền lịch sử hình thành, phát triển của quê hương Ninh Thuận; 

truyền thống anh dũng của quân và dân Ninh Thuận qua các thời kỳ cách mạng, 

đặc biệt trong 2 cuộc kháng chiến chống giặc cứu nước. Các cột mốc lịch sử 

quan trọng của tỉnh Ninh Thuận: Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận, 

Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận, Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận,… 

- Tuyên truyền, quảng bá các địa danh lịch sử, văn hóa, du lịch: các di tích 

lịch sử, địa chỉ đỏ, di sản văn hóa, làng nghề truyền thống, địa danh du lịch; 

những nét đặc trưng về xứ sở, con người quê hương Ninh Thuận. 

- 91 năm hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1931-26/3/2022). 

3. Những quy định cụ thể: 

- Thí sinh/ nhóm thí sinh sáng tác video clip, phim ngắn, motion graphics 

chủ đề về lịch sử, văn hóa, du lịch quê hương Ninh Thuận không được sao chép, 

mô phỏng ý tưởng của tác giả khác. Video clip, phim ngắn có thời lượng 5-7 

phút, có thể sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng anh (phụ đề sang tiếng 

Việt), được định dạng đuôi .mp4.  

- Các video clip tham gia dự thi phải có tên tiêu đề, chất lượng hình ảnh 

và âm thanh rõ ràng; có thể sử dụng các hiệu ứng, kỹ xảo về hình ảnh, âm thanh, 

tư liệu đã được công bố cho phép sử dụng trong công tác truyền thông nhưng 

phải trích rõ nguồn tư liệu sử dụng.  

- Các tác phẩm có cùng chủ đề, đã đạt giải trong các cuộc thi khác trong 

và ngoài nước không được tham gia Cuộc thi. 

- Tác giả chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của thông 

tin trong tác phẩm dự thi. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bản quyền về 

các hình ảnh, tư liệu xuất hiện trong các video, clip. 

BCH ĐOÀN TỈNH NINH THUẬN 

*** 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  
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- Bài dự thi được đăng tải fanpage “Tuổi trẻ Ninh Thuận” và được Ban 

Giám khảo chấm điểm để xác định giải thưởng. 

- Hình thức chấm điềm:  

+ Điểm trung bình của Ban Giám khảo, chiếm 70% tổng số điểm. 

+ Điểm bình chọn của khán giả chiếm 30% tổng số điểm, được tính như 

sau: người tham gia bình chọn trên trang fanpage Tuổi trẻ Ninh Thuận đối với 

mỗi bài dự thi: mỗi lượt like được tính 1 điểm, mỗi lượt share được tính 3 điểm. 

Mỗi tài khoản facebook chỉ được like và share 1 lần duy nhất đối với 1 tác phẩm 

dự thi. 

+ Tổng điểm cuối cùng của tác phẩm dự thi: điểm trung bình của Ban 

Giám khảo + điểm bình chọn của khán giả. 

- Bài dự thi không tuân thủ đúng thể lệ của Cuộc thi sẽ bị loại, Ban Tổ 

chức không trả lại bài dự thi đã gửi. 

- Ban Tổ chức được phép sử dụng các tác phẩm dự thi để phục vụ công 

tác tuyên truyền, quảng bá (không vì mục đích thương mại) trên các phương tiện 

thông truyền thông, bản quyền vẫn thuộc về tác giả. 

4. Thời gian, nơi nhận tác phẩm dự thi 

- Thí sinh tham gia gửi tác phẩm dự thi về Tỉnh Đoàn, địa chỉ: đường Bùi 

Thị Xuân, khu phố 6, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm hoặc 

qua email của Ban Xây dựng tổ chức Đoàn – Hội Tỉnh Đoàn 

(xaydungtinhdoanninhthuan@gmail.com).  

Nội dung ghi rõ “Bài dự thi Cuộc thi: Đại sứ du lịch áo xanh Ninh Thuận” 

kèm thông tin tác giả/người đại diện nhóm tác giả: Họ và tên, ngày tháng năm 

sinh, đơn vị học hoặc công tác, địa chỉ, điện thoại liên lạc, email. 

- Thời gan nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 20/01/2022 đến ngày 

10/3/2022. 

- Thời gian đăng bài và bình chọn trên fanpage Tỉnh Đoàn: từ ngày 

11/3/2022- 20/3/2022. 

- Tổng kết, trao giải: Dự kiến ngày 26/3/2022. 

5. Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 05 giải 

khuyến khích và 01 giải giành cho tập thể có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất 

lượng; mỗi giải sẽ nhận được giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền 

thưởng. 

Lưu ý: Tùy vào chất lượng, số lượng sản phẩm dự thi, Ban Tổ chức sẽ cân 

đối và điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cuộc thi cho phù hợp. 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

mailto:xaydungtinhdoanninhthuan@gmail.com
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