
  

H浦I SINH VIÊN VI烏T NAM 
BAN CH遺P HÀNH TRUNG 姶愛NG 

*** 
Số: 07 -KH/TWHSV 

 

 
Hà Nội, ngày 04 tháng  4  năm 2019 

 
  

K蔭 HO萎CH  
Cu瓜c thi “ụ t逢荏ng sinh viên tình nguy羽n” năm 2019  

_______ 
 
 

Thực hi羽n ch逢挨ng trình công tác H瓜i vƠ phong trƠo sinh viên năm học 
2018 - 2019, Ban Th逢 ký H瓜i Sinh viên Vi羽t Nam ban hƠnh kế hoạch tổ chức 
cu瓜c thi “Ý t逢ởng sinh viên tình nguy羽n” năm 2019, cụ thể nh逢 sau: 

I. M影C ĐệCH, YÊU C井U  

1. M映c đích: 
- Thực hi羽n năm Thanh niên tình nguy羽n 2019, nhằm tạo phong trƠo thi 

đua sôi nổi trong h瓜i viên, sinh viên c違 n逢ớc đồng thời phát huy trí tu羽, chuyên 
môn của đ瓜i ngũ trí thức trẻ; chƠo mừng thành công Đại h瓜i đại biểu toƠn quốc 
H瓜i Sinh viên Vi羽t Nam lần thứ X, nhi羽m kỳ 2018 - 2023. 

- Phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguy羽n của h瓜i viên, sinh 
viên tham gia xơy dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần tích cực thực 
hi羽n thắng lợi nhi羽m vụ kinh tế - xư h瓜i năm 2019 của các địa ph逢挨ng, đặc bi羽t 
ở các địa bƠn khó khăn, vùng sơu, vùng xa, biên giới, biển đ違o. 

- Tạo môi tr逢ờng để h瓜i viên, sinh viên rèn luy羽n, tham gia thực hi羽n 
phong trƠo “Sinh viên 5 tốt”, cống hiến vƠ tr逢ởng thƠnh; thông qua các hoạt 
đ瓜ng góp phần nơng cao ch医t l逢ợng c挨 sở H瓜i vƠ phát triển h瓜i viên. 

2. Yêu c亥u: 
- H瓜i thi đ逢ợc tuyên truyền r瓜ng rưi trên các ph逢挨ng ti羽n thông tin, thu 

hút đông đ違o h瓜i viên, sinh viên tham gia. 

- Công tác tổ chức vƠ ch医m thi công bằng, khách quan. 
- Các ý t逢ởng đ逢ợc trao gi違i ph違i có tính kh違 thi triển khai trong thực ti宇n. 
II. Đ渦I T姶営NG, TH云I GIAN  

1. Đ嘘i t逢嬰ng: 
- Sinh viên đang học tập tại các tr逢ờng Đại học, Học vi羽n, Cao đẳng trên c違 

n逢ớc; sinh viên Vi羽t Nam đang học tập tại n逢ớc ngoƠi. 
- Tác gi違 tham gia dự thi dạng cá nhơn hoặc theo nhóm (tối đa 3 ng逢ời/nhóm).  
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- Không hạn chế số l逢ợng ý t逢ởng tham gia của m厩i tác gi違. 

2. Th運i gian:  

- Thời gian gửi ý tưởng dự thi: Từ 10/4/2019 đến hết ngƠy 10/5/2019. 

- Thời gian vòng Sơ khảo: 

+ Bình chọn trực tuyến: Từ 12/5/2019 đến hết ngƠy 19/5/2019. 

+ Ch医m s挨 kh違o: Từ 12/5/2019 đến hết ngƠy 19/5/2019 

- Thời gian diễn ra Vòng Bán kết: Ngày 25/5/2019. 

- Thời gian diễn ra Vòng Chung kết, trao giải: Ngày 31/5/2019. 

III. N浦I DUNG, HÌNH TH永C D衛 THI 
1. N瓜i dung 

Các ý t逢ởng tham gia dự thi nhằm c違i thi羽n, gi違i quyết các v医n đề khó 
khăn cho địa bƠn cụ thể trong Chiến dịch sinh viên tình nguy羽n “Mùa hè xanh” 
năm 2019. Ý t逢ởng dự thi tập trung vƠo các lĩnh vực sau: 

- Xây dựng nông thôn mới: Các ý t逢ởng về phát triển kết c医u hạ tầng giao 
thông nông thôn, h羽 thống chiếu sáng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển 
s違n phẩm nông nghi羽p, thúc đẩy phát triển s違n xu医t tại địa ph逢挨ng; phát triển 
kinh tế vùng, miền, xóa đói gi違m nghèo, h厩 trợ khởi nghi羽p… 

- Xây dựng đô thị văn minh: Các ý t逢ởng về b違o đ違m an toƠn giao thông, 
giữ gìn trật tự đô thị, ý thức gìn giữ c違nh quan, phát triển hạ tầng đô thị… 

- Bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu: Các ý t逢ởng công trình về 
n逢ớc sạch, xử lý ô nhi宇m môi tr逢ờng ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng năng 
l逢ợng sạch, b違o v羽 tƠi nguyên thiên nhiên, tái chế rác th違i nhựa, lƠm sạch bờ biển…   

- An toàn giao thông: Các ý t逢ởng phát triển hạ tầng, mạng l逢ới giao 
thông, chống ùn tắc giao thông, nơng cao kiến thức an toƠn giao thông… 

- An sinh xã hội: Các ý t逢ởng về phát triển mạng l逢ới y tế, tr逢ờng học, khu 
vui ch挨i c瓜ng đồng, chăm sóc sức khỏe c瓜ng đồng, v羽 sinh an toƠn thực phẩm… 

- Văn hóa, giáo dục, đời sống: Các ý t逢ởng qu違ng bá văn hóa, nâng cao 
đời sống văn hóa tinh thần, ph逢挨ng pháp giáo dục mới; b違o tồn vƠ phát huy các 
giá trị văn hóa truyền thống, phát triển du lịch dựa trên tƠi nguyên b違n địa … 

- Chăm lo thiếu nhi: Các ý t逢ởng về sơn ch挨i thiếu nhi, tuyên truyền về 
quyền tham gia của trẻ em, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn, 
th逢挨ng tích, đuối n逢ớc, nơng cao kh違 năng tự b違o v羽 của trẻ em… 

2. Hình th泳c: 

- Tác gi違, nhóm tác gi違 gửi ý t逢ởng trên website của Cu瓜c thi.  
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- Các ý t逢ởng đ逢ợc đăng t違i vƠ bình chọn online trên h羽 thống tại website 
http://ytuongtinhnguyen.hoisinhvien.com.vn  

- H瓜i đồng giám kh違o đánh giá ý t逢ởng qua các vòng của Cu瓜c thi. 

- Ban Tổ chức h厩 trợ kinh phí để thực hi羽n các ý t逢ởng sáng tạo có tính 
kh違 thi trong chiến dịch sinh viên tình nguy羽n Mùa hè xanh 2019. 

IV . TỔ CH永C TH衛C HI烏N 

1. Trung 逢挨ng H瓜i Sinh viên Vi羽t Nam 

- Ban hành Kế hoạch, Thể l羽 cu瓜c thi. 
- ThƠnh Ban Giám kh違o; tổ chức ch医m thi đ違m b違o theo Thể l羽. 
- Phối hợp với Báo Sinh viên Vi羽t Nam tuyên truyền về cu瓜c thi. 
- Đ違m b違o kinh phí tổ chức Cu瓜c thi 
 2. Báo Sinh viên Vi羽t Nam 

Phối hợp thực hi羽n tuyên truyền về Cu瓜c thi trên Báo Sinh viên Vi羽t Nam
 3. H瓜i Sinh viên các tỉnh, thƠnh ph嘘, các tr逢運ng tr詠c thu瓜c Trung 
逢挨ng, H瓜i Sinh viên Vi羽t Nam 荏 n逢噂c ngoƠi 

Tuyên truyền r瓜ng rưi trong h瓜i viên, sinh viên về mục đích, ý nghĩa của 
Cu瓜c thi; vận đ瓜ng đông đ違o sinh viên tham gia.  

Trên đơy lƠ kế hoạch tổ chức Cu瓜c thi “Ý t逢ởng tình nguy羽n” năm 2019, 
Th逢 ký Trung 逢挨ng H瓜i Sinh viên Vi羽t Nam đề nghị các H瓜i Sinh viên các tỉnh, 
thƠnh phố, các tr逢ờng trực thu瓜c Trung 逢挨ng, H瓜i Sinh viên Vi羽t Nam ở n逢ớc 
ngoài  nghiêm túc triển khai, thực hi羽n. 

 

 
N挨i nhận:  
- Ban Dơn vận Trung 逢挨ng Đ違ng (để b/c); 
- BBT TW ĐoƠn (để b/c); 
- BTV các tỉnh, thƠnh đoƠn, đoƠn trực thu瓜c (để p/h); 
- UV BCH, BTK TW H瓜i SVVN (để b/c); 
- HSV tỉnh, TP, HSV các tr逢ờng trực thu瓜c 
TW; H瓜i SVVN ở n逢ớc ngoƠi (để t/h); 
- L逢u VP. 

 

 

http://ytuongtinhnguyen.hoisinhvien.com.vn/
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H浦I SINH VIÊN VI烏T NAM 
BAN CH遺P HÀNH TRUNG 姶愛NG 

*** 
 

 

 
Hà Nội, ngày 04 tháng  4  năm 2019 

 
THỂ L烏 

Cu瓜c thi “ụ t逢荏ng sinh viên tình nguy羽n” năm 2019  
(Ban hành kèm Kế hoạch: 07 -KH/TWHSV ngày 04 tháng 4 năm 2019 

của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ) 
----------- 

 

I . TÊN GỌI: Cu瓜c thi “ụ t逢荏ng sinh viên tình nguy羽n” năm 2019 

II. Đ渦I T姶営NG 

- Sinh viên đang học tập tại các tr逢ờng Đại học, Học vi羽n, Cao đẳng trên c違 
n逢ớc; sinh viên Vi羽t Nam đang học tập tại n逢ớc ngoƠi. 

- Tác gi違 tham gia dự thi dạng cá nhơn hoặc theo nhóm (tối đa 3 ng逢ời/ nhóm).  
- Không hạn chế số l逢ợng ý t逢ởng tham gia của m厩i tác gi違. 

II I . TH云I GIAN 

- Thời gian gửi ý tưởng dự thi: Từ 10/4/2019 đến hết ngƠy 10/5/2019. 

- Thời gian vòng Sơ khảo: 
+ Bình chọn trực tuyến: Từ 12/5/2019 đến hết ngƠy 19/5/2019. 
+ Ch医m s挨 kh違o: Từ 12/5/2019 đến hết ngƠy 19/5/2019 

- Thời gian diễn ra Vòng Bán kết: Ngày 25/5/2019. 

- Thời gian diễn ra Vòng Chung kết, trao giải: Ngày 31/5/2019. 

IV . N浦I DUNG  
Các ý t逢ởng tham gia dự thi nhằm c違i thi羽n, gi違i quyết các v医n đề khó 

khăn cho địa bƠn cụ thể trong Chiến dịch sinh viên tình nguy羽n “Mùa hè xanh” 
năm 2019. Ý t逢ởng dự thi tập trung vƠo các nhóm sau: 

- Xây dựng nông thôn mới: Các ý t逢ởng về phát triển kết c医u hạ tầng giao 
thông nông thôn, h羽 thống chiếu sáng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển 
s違n phẩm nông nghi羽p, thúc đẩy phát triển s違n xu医t tại địa ph逢挨ng; phát triển 
kinh tế vùng, miền, xóa đói gi違m nghèo, h厩 trợ khởi nghi羽p… 

- Xây dựng đô thị văn minh: Các ý t逢ởng về b違o đ違m an toƠn giao thông, 
giữ gìn trật tự đô thị, ý thức gìn giữ c違nh quan, phát triển hạ tầng đô thị… 
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- Bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu: Các ý t逢ởng công trình về 
n逢ớc sạch, xử lý ô nhi宇m môi tr逢ờng ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng năng 
l逢ợng sạch, b違o v羽 tƠi nguyên thiên nhiên, tái chế rác th違i nhựa, lƠm sạch bờ biển…   

- An toàn giao thông: Các ý t逢ởng phát triển hạ tầng, mạng l逢ới giao 
thông, chống ùn tắc giao thông, nơng cao kiến thức an toƠn giao thông… 

- An sinh xã hội: Các ý t逢ởng về phát triển mạng l逢ới y tế, tr逢ờng học, khu 
vui ch挨i c瓜ng đồng, chăm sóc sức khỏe c瓜ng đồng, v羽 sinh an toƠn thực phẩm… 

- Văn hóa, giáo dục, đời sống: Các ý t逢ởng qu違ng bá văn hóa, nơng cao 
đời sống văn hóa tinh thần, ph逢挨ng pháp giáo dục mới; b違o tồn và phát huy các 
giá trị văn hóa truyền thống, phát triển du lịch dựa trên tƠi nguyên b違n địa … 

- Chăm lo thiếu nhi: Các ý t逢ởng về sơn ch挨i thiếu nhi, tuyên truyền về 
quyền tham gia của trẻ em, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn, 
th逢挨ng tích, đuối n逢ớc, nơng cao kh違 năng tự b違o v羽 của trẻ em… 

IV. HÌNH TH永C D衛 THI 
- Tác gi違, nhóm tác gi違 trình bƠy n瓜i dung ý t逢ởng theo quy định tại     

mục V của Thể l羽 vƠ gửi bƠi trên website của Cu瓜c thi.  
Hồ s挨 b違n cứng gửi về Ban Tổ chức H瓜i thi: 

TRUNG 姶愛NG H浦I SINH VIÊN VI烏T NAM 

S嘘 64 BƠ Tri羽u, Quận HoƠn Ki院m, HƠ N瓜i 
Đi羽n tho衣i: 024 62 63 1777 

- Các ý t逢ởng đ逢ợc đăng t違i vƠ bình chọn online trên h羽 thống tại website 
http://ytuongtinhnguyen.hoisinhvien.com.vn  

- H瓜i đồng giám kh違o đánh giá ý t逢ởng qua các vòng của Cu瓜c thi. 
V. YÊU C井U V陰 ụ T姶雲NG  
Ý t逢ởng dự thi đ逢ợc đánh máy vƠ in trên khổ gi医y A4, cỡ chữ 14, phông 

chữ Times New Roman, không quá 30 trang. 

N瓜i dung ý t逢ởng cần đ違m b違o các phần chính sau: 
- Đặt v医n đề, thực trạng 

- Mục đích, ý nghĩa 

- N瓜i dung, gi違i pháp thực hi羽n 

- Dự toán kinh phí 
- Thiết kế, hình 違nh, video clip minh họa (nếu có) 
VI. CÁC VÒNG THI 

1. Vòng s挨 kh違o 

http://ytuongtinhnguyen.hoisinhvien.com.vn/
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- Các ý t逢ởng dự thi sẽ đ逢ợc đăng t違i vƠ bình chọn trên website của H瓜i 
thi tại địa chỉ http://ytuongtinhnguyen.hoisinhvien.com.vn 

- H瓜i đồng giám kh違o sẽ đánh giá, ch医m điểm các ý t逢ởng dự trên các tiêu chí: 
+ Tính kh違 thi: 30 điểm 

+ Tính sáng tạo: 30 điểm 

+ Tính hi羽u qu違: 20 điểm 

+ Điểm 逢u tiên (kinh phí vận đư vận đ瓜ng đ逢ợc, phát huy kiến thức chuyên 
môn sơu, ứng dụng công ngh羽 mới): 20 điểm 

- Kết thúc vòng thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 20 ý t逢ởng đ逢ợc H瓜i đồng Giám 
kh違o ch医m điểm cao nh医t vƠ 01 ý t逢ởng có số l逢ợt bình chọn trực tuyến cao nh医t 
tham gia Vòng thi Bán kết. 

2. Vòng bán k院t  

Thí sinh sẽ xơy dựng video clip thuyết trình về ý t逢ởng dự thi gửi về Ban 
Tổ chức, H瓜i đồng giám kh違o sẽ tiến hƠnh phỏng v医n trực tuyến các ý t逢ởng, 
đánh giá, ch医m điểm các ý t逢ởng dựa trên các tiêu chí: 

+ Tính kh違 thi: 30 điểm 

+ Tính sáng tạo: 30 điểm 

+ Tính hi羽u qu違: 20 điểm 

+ Kh違 năng tr違 lời: 10 điểm 

+ Điểm 逢u tiên (kinh phí vận đư vận đ瓜ng đ逢ợc kinh phí vận đư vận đ瓜ng 
đ逢ợc, phát huy kiến thức chuyên môn sơu, ứng dụng công ngh羽 mới): 10 điểm 

Kết thúc vòng thi, Ban Tổ chức lựa chọn 10 ý t逢ởng đ逢ợc H瓜i đồng Giám 
kh違o ch医m điểm cao nh医t tham gia vòng thi Chung kết. Các ý t逢ởng sẽ tiến hƠnh 
kh違o sát, điều chỉnh n瓜i dung ý t逢ởng cho phù hợp. 

3. Vòng Chung k院t:  
- Vòng chung kết H瓜i thi đ逢ợc tổ chức tại Thủ đô HƠ N瓜i ngƠy 31/5/2019. 
- Tác gi違 sẽ thuyết trình phần ý t逢ởng sáng tạo của mình tr逢ớc H瓜i đồng 

giám kh違o vƠ tr違 lời các cơu hỏi ph違n bi羽n từ h瓜i đồng. 
- Sau Vòng thi Chung kết vƠ trao gi違i, các ý t逢ởng đạt gi違i sẽ đ逢ợc c医p 

kinh phí triển khai ý t逢ởng thực tế trong Chiến dịch sinh viên tình nguy羽n Mùa 
hè xanh 2019. 

VI. C愛 C遺U GI謂I TH姶雲NG 

- 01 Gi違i Nh医t: 5.000.000 đồng, Bằng khen Trung 逢挨ng H瓜i Sinh viên 
Vi羽t Nam vƠ kinh phí triển khai ý t逢ởng tối đa 200.000.000 đồng 

http://ytuongtinhnguyen.hoisinhvien.com.vn/
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- 01 Gi違i Nhì: 3.000.000 đồng, Bằng khen Trung 逢挨ng H瓜i Sinh viên Vi羽t 
Nam vƠ kinh phí triển khai ý t逢ởng tối đa 100.000.000 đồng 

- 01 Gi違i Ba: 2.000.000, Bằng khen Trung 逢挨ng H瓜i Sinh viên Vi羽t Nam 
vƠ kinh phí triển khai ý t逢ởng tối đa 80.000.000 đồng. 

- 07 Gi違i Khuy院n khích: 1.000.000 đồng, Bằng khen Trung 逢挨ng H瓜i 
Sinh viên Vi羽t Nam vƠ kinh phí triển khai ý t逢ởng tối đa 50.000.000 đồng.  

- 02 H瓜i Sinh viên c医p tỉnh có số l逢ợng ý t逢ởng dự thi nhiều nh医t: 
3.000.000 vƠ Bằng khen của Trung 逢挨ng H瓜i Sinh viên Vi羽t Nam. 

- 02 H瓜i Sinh viên c医p tr逢ờng có số l逢ợng ý t逢ởng dự thi nhiều nh医t: 
3.000.000 vƠ Bằng khen của Trung 逢挨ng H瓜i Sinh viên Vi羽t Nam. 

   BAN TỔ CH永C CU浦C THI 
                     
 
 
 


