BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
***
Số: 214 -KH/TĐTN-BTG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi sáng tác bài hát chủ đề và biểu trưng tuyên truyền
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI,
nhiệm kỳ 2022 - 2027
-----------Thực hiện Kế hoạch số 212-KH/TĐTN-BTG ngày 05/01/2022 của Ban
Chấp hành Thành đoàn Hà Nội về tuyên truyền Đại hội đoàn các cấp, Đại hội đại
biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI (gọi tắt là Đại hội
Đoàn Thành phố lần thứ XVI), nhiê ̣m kỳ 2022 – 2027, Ban Thường vụ Thành
đoàn phát động Cuộc thi sáng tác bài hát chủ đề và biểu trưng tuyên truyền Đại
hội Đoàn Thành phố lần thứ XVI, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Thông qua cuộc thi lựa chọn biểu trưng cổ động, tuyên truyền và bài
hát chủ đề chính thức cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố
Hà Nội lần thứ XVI, nhiê ̣m kỳ 2022 - 2027.
2. Tạo ra sản phẩm truyền thông có hiệu quả trong việc tuyên truyền để
đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân Thủ đô được biết về ý nghĩa,
tinh thần của Đại hội; khẳng định được vai trò của tổ chức Đoàn, sự đóng góp
của thế hệ trẻ vào công cuộc xây dựng Thủ đô và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó tạo sự
quan tâm, ủng hộ, cổ vũ cho Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XVI; thu hút sự
đồng thuận của đoàn viên, thanh niên và nhân dân Thủ đô đối với Đại hội.
3. Thu hút sự quan tâm tham gia, khả năng sáng tạo nghệ thuật của đông
đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân, 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 Thành phố lần thứ XVI.
4. Cuộc thi được triển khai rộng rãi, thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn
viên, thanh niên, sinh viên và nhân dân Thủ đô tham gia; đảm bảo tiết kiệm,
thiết thực, hiệu quả. Tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa từng được công
bố, chưa từng tham gia bất cứ cuộc thi sáng tác nào, không được sao chép;
người dự thi phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với bản quyền tác phẩm
dự thi của mình.
II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG DỰ THI
1. Đối tượng dự thi
- Công dân hiện đang sinh sống, làm việc, học tập và lao động trên địa
bàn thành phố Hà Nội, không phân biệt độ tuổi, ngành nghề.
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- 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 thưởng.
2. Số lượng dự thi: không hạn chế về số người và số lượng bài dự thi.
III. NỘI DUNG CỤ THỂ
1. Thời gian tổ chức, địa chỉ tiếp nhận bài dự thi
1.1. Thời gian tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng:
*Thời gian: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết tháng 02/2022, cụ thể:
- Thời gian tiếp nhận bài dự thi: Từ ngày 14/02 đến hết ngày 28/02/2022
(tính theo dấu bưu điện).
- Chấm giải: Trước ngày 15/03/2022.
- Công bố kết quả Cuộc thi: Dịp 26/3/2022.
1.2. Thời gian tổ chức cuộc thi sáng tác bài hát chủ đề:
*Thời gian: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết ngày 29/4/2022, cụ thể:
- Thời gian tiếp nhận bài dự thi: Từ ngày 21/3 đến hết ngày 31/3/2022 (tính
theo dấu bưu điện).
- Chấm giải: Trước ngày 30/4/2022.
- Công bố kết quả Cuộc thi: Dịp 19/5/2022.
1.3. Địa chỉ tiếp nhận bài dự thi: Trụ sở cơ quan Thành đoàn Hà Nội,
qua Ban Tuyên giáo Thành đoàn (số 14A, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
2. Chủ đề, nội dung về tác phẩm dự thi
Cuộc thi bám sát, thể hiện được chủ đề và tinh thần của Đại hội Đoàn
Thành phố lần thứ XVI, cụ thể:
- Thể hiện được tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XVI.
Thể hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và thanh niên Thủ đô trong
thời gian tới, đó là: Bồi dưỡng thế hệ trẻ Thủ đô phát triển lành mạnh, toàn diện; có
lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hóa, tinh thần thượng tôn pháp luật;
lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa; có ý chí tự lực, tự cường; khát vọng
phát triển Thủ đô và đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy mạnh mẽ vai trò
xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là
trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia. Quan tâm, chăm lo cho các nhóm thanh
niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và
hành động, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng; lực lượng xung kích cách mạng;
trường học xã hội chủ nghĩa thanh niên.
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- Thể hiện được lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
về vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Thủ đô trong công
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Thể hiện được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành;
tình cảm, kỳ vọng của thanh thiếu nhi và nhân dân Thủ đô đối với tổ chức Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh.
- Truyền tải được những đặc trưng cơ bản của thanh niên thông qua cuộc
vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch,
văn minh” với 6 tiêu chí: Bản lĩnh vững vàng, Tri thức phong phú, Ứng xử văn
hóa, Tuân thủ pháp luật, Sức khỏe dồi dào, Kỹ năng thành thạo; 6 giá trị: Tiên
phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hội nhập.
- Thể hiện khát vọng và sức trẻ của thanh niên Thủ đô tiên phong, đoàn
kết, sáng tạo, phát triển; đi đầu trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ
Thủ đô, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn ninh, hiện đại.
3. Giải thưởng
3.1. Giải thưởng đối với thi sáng tác bài hát chủ đề
- 01 giải nhất: Được lựa chọn làm bài hát chủ đề chính thức của Đại hội, phần
thưởng trị giá 10.000.000 vnđ (mười triệu đồng) và kèm theo Bằng khen của Ban
Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.
- 01 giải nhì: trị giá 3.000.000 vnđ (ba triệu đồng) và kèm theo Bằng khen của
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.
- 01 giải ba: trị giá 2.000.000 vnđ (hai triệu đồng) và kèm theo Bằng khen của
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.
3.2. Giải thưởng đối với thi sáng tác biểu trưng
- 01 giải nhất: Được lựa chọn làm biểu trưng chính thức của Đại hội, phần
thưởng trị giá 10.000.000 vnđ (mười triệu đồng) và kèm theo Bằng khen của Ban
Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.
- 01 giải nhì: trị giá 3.000.000 vnđ (ba triệu đồng) và kèm theo Bằng khen của
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.
- 01 giải ba: trị giá 2.000.000 vnđ (hai triệu đồng) và kèm theo Bằng khen của
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.
(Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm tham gia dự thi và có toàn quyền
sử dụng các tác phẩm đoạt giải để phục vụ các hoạt động tuyên truyền Đại hội
Đoàn Thành phố lần thứ XVI và các hoạt động giáo dục, tuyên truyền khác của
Đoàn Thanh niên Thành phố).
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4. Tuyên truyền, phổ biến các tác phẩm đạt giải tại Cuộc thi
Bài hát chủ đề và biểu trưng chính thức của Đại hội Đoàn Thành phố lần
thứ XVI sẽ được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng của
Thành phố; thống nhất sử dụng 01 mẫu bài hát chủ đề và biểu trưng cho tất cả
các hoạt động tuyên truyền của Đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
IV. BAN GIÁM KHẢO
Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thành lập Ban Giám khảo chấm thi với mỗi nội
dung tương ứng, cụ thể:
- Phần thi thiết kế biểu trưng: Đại diện Thường trực Thành đoàn, đại diện
lãnh đạo các Ban, Văn phòng Thành đoàn; các họa sỹ, nhà thiết kế, giảng viên
có uy tín trong lĩnh vực mỹ thuật.
- Phần thi sáng tác bài hát: Đại diện Thường trực Thành đoàn, đại diện
lãnh đạo các Ban, Văn phòng Thành đoàn; các nhạc sỹ, giảng viên có uy tín
trong lĩnh vực âm nhạc.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành đoàn Hà Nội
1.1. Ban Tuyên giáo
- Giao Ban Tuyên giáo là đơn vị thường trực Cuộc thi, có nhiệm vụ triển
khai cuộc thi đến đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh thiếu niên, công dân hiện
đang sinh sống, làm việc, học tập và lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội;
đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Cuộc thi trên các nền tảng trang
mạng xã hội của Đoàn Thanh niên Thành phố: các Fanpage Thành đoàn Hà Nội,
Hội LHTN Việt Nam Thành phố, Hội đồng Đội Thành phố, Hội Sinh viên Việt
Nam Thành phố Hà Nội, kênh thông tin Zalo Official, kênh Youtube của Thành
đoàn Hà Nội; đẩy mạnh các tuyến tin, bài viết tuyên truyền trên website
thanhdoanhanoi.gov.vn.
- Liên kết với các cơ quan báo chí, thông tấn của Thành phố, phối hợp với
báo Tuổi trẻ Thủ đô tuyên truyền về cuộc thi và thể lệ cuộc thi trên các phương
tiện, ấn phẩm truyền thông của Báo.
- Phát động chiến dịch truyền thông, tuyên truyền, giới thiệu trước một số mẫu
thiết kế và bài hát chủ đề để xin ý kiến cán bộ, đoàn viên thanh niên trên mạng xã hội.
- Là đầu mối chính tiếp nhận các tác phẩm dự thi.
1.2. Văn phòng Thành đoàn: Phối hợp với Ban Tuyên giáo thực hiện
công tác chấm giải, trao giải, triển lãm các tác phẩm đạt giải cao. Thực hiện
công tác thi đua, khen thưởng đối với cá nhân hoặc tập thể đạt giải tại cuộc thi.
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1.3. Ban Thanh niên Trường học, Ban Đoàn kết Thanh niên và Địa bàn
dân cư, Ban Thanh niên Công nhân viên chức và Công tác ANQP, Ban Công
tác Thiếu nhi: Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các khối đối tượng phụ trách tích
cực tham gia Cuộc thi.
1.4. Hội đồng Đội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên
thành phố Hà Nội: Triển khai tổ chức tuyên truyền, giới thiệu thể lệ Cuộc thi
với cán bộ Đoàn - Hội - Đội, hội viên, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên
trong khối phụ trách. Đôn đốc các đơn vị tích cực tham gia Cuộc thi hiệu quả và
thiết thực; tạo điều điện cho các họa sỹ, nhạc sỹ, văn nghệ sỹ,... tại địa phương,
đơn vị tích cực tham gia Cuộc thi.
1.5. Báo Tuổi trẻ Thủ đô:
- Đăng tải thể lệ và xây dựng tuyến tin, bài, ấn phẩm tuyên truyền về Cuộc
thi; tạo điều kiện, vận động họa sỹ, cán bộ, phóng viên của đơn vị tích cực tham
gia Cuộc thi.
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo tổ chức Lễ phát động và Trao giải Cuộc thi.
1.6. Các cơ sở Đoàn trực thuộc
- Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc thông báo, triển khai rộng rãi
Cuộc thi tới 100% cán bộ, người lao động, các cá nhân có khả năng, chuyên
môn phù hợp tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi; tổ chức Cuộc thi chặt chẽ,
thiết thực, phù hợp, hiệu quả.
- Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc thi, đăng tải nội dung, thể lệ của cuộc thi
trên mạng xã hội, fanpage, facebook, trang tin điện tử của tổ chức Đoàn, Hội,
Đội của địa phương, đơn vị. Vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên chia sẻ nội
dung Cuộc thi trên trang mạng xã hội cá nhân để đảm bảo tính lan tỏa, thiết thực
của cuộc thi. Hướng dẫn đoàn viên thanh niên và các tác giả trên địa bàn đơn vị
tích cực tìm hiểu và tham gia Cuộc thi. (Có Thể lệ Cuộc thi gửi kèm).
Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị các đơn vị có liên quan nghiêm túc
triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc thi. Thông tin chi tiết liên hệ qua Ban
Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội, email: bantuyengiaothanhdoan@gmail.com.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/cáo);
- Ban DV, TG TUHN;
- Ban TG, TC, VP TW Đoàn;
- Đồng chí Bí thư TĐHN (để b/cáo);
- Thường trực TĐHN (để chỉ đạo);
- Các Ban, Văn phòng TĐHN;
- Báo Tuổi trẻ Thủ đô (để t/hiện);
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;
- Website TĐHN;
- Lưu VT, TG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Đức Tiến

BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022

***

THỂ LỆ
Tổ chức Cuộc thi sáng tác bài hát chủ đề và biểu trưng tuyên truyền
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI,
nhiệm kỳ 2022 - 2027
(Ban hành kèm Kế hoạch số 214 -KH/TĐTN-BTG, ngày 12 tháng 01 năm 2022)

--------------Căn cứ Kế hoạch số 214 -KH/TĐTN-BTG, ngày12 tháng 01 năm 2022 của
Ban Thường vụ Thành đoàn về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác bài hát chủ đề và
biểu trưng tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố
Hà Nội lần thứ XVI, nhiê ̣m kỳ 2022 - 2027; Ban Thường vụ Thành đoàn ban hành
Thể lệ Cuộc thi, cụ thể như sau:
1. Đối tượng dự thi
- Công dân hiện đang sinh sống, làm việc, học tập và lao động trên địa bàn
thành phố Hà Nội, không phân biệt độ tuổi, ngành nghề.
- 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 thưởng.
2. Số lượng dự thi: không hạn chế về số người và số lượng bài dự thi.
3. Quy mô, thời gian tổ chức, địa chỉ tiếp nhận bài dự thi
3.1. Quy mô cuộc thi: Trên địa bàn thành phố Hà Nội.
3.2. Thời gian tổ chức, địa chỉ tiếp nhận bài dự thi
3.2.1. Thời gian tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng:
*Thời gian: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết tháng 02/2022, cụ thể:
- Thời gian tiếp nhận bài dự thi: Từ ngày 14/02 đến hết ngày 28/02/2022
(tính theo dấu bưu điện).
- Chấm giải: Trước ngày 15/03/2022.
- Công bố kết quả Cuộc thi: Dịp 26/3/2022.
* Hồ sơ dự thi, gồm có:
- Tác phẩm dự thi thiết kế biểu trưng được vẽ trên giấy trắng, khổ A4 gửi
kèm theo: 01 file thiết kế bằng các phần mềm đồ họa như *.Ai. *.CDR. 01 file
theo định dạng *.PDF, *.PNG, *.JPG, lưu ý có ghi tên tác giả ở góc bên dưới
phải bản thiết kế (tích hợp tất cả trong 01 file nén RAR gửi thông qua địa chỉ
email: bantuyengiaothanhdoan@gmail.com).
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- 02 bản vẽ/in màu biểu trưng trên giấy A4 (trình bày 1 mẫu lớn nằm chính
giữa có chiều rộng đúng kích cỡ 15cm, 01 mẫu thu nhỏ màu và 01 mẫu đen
trắng kích cỡ 2.5cm; thiết kế hình ảnh dưới dạng 2D), có ghi tên tác giả ở góc
bên dưới phải bản thiết kế (gửi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Thành đoàn).
- Bản thuyết minh ngắn gọn, súc tích về ý nghĩa, nội dung chủ đạo của tác
phẩm, trình bày trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14.
- Phiếu dự thi được điền đầy đủ thông tin (có mẫu gửi kèm).
3.2.2. Thời gian tổ chức cuộc thi sáng tác bài hát chủ đề:
*Thời gian Từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết ngày 29/4/2022, cụ thể:
- Thời gian tiếp nhận bài dự thi: Từ ngày 21/3 đến hết ngày 31/3/2022 (tính
theo dấu bưu điện).
- Chấm giải: Trước ngày 30/4/2022.
- Công bố kết quả Cuộc thi: Dịp 19/5/2022.
* Hồ sơ dự thi, gồm có:
- 01 bản nhạc viết tay hoặc soạn thảo trên máy vi tính trình bày trên giấy
A4, ghi rõ tên bài hát, tác giả phần nhạc, tác giả phần lời hoặc đồng tác giả, bút
danh (nếu có), ca sỹ trình bày (gửi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Thành đoàn).
- 01 file thu âm bài hát đầy đủ phần nhạc và lời hát hoàn chỉnh theo định
dạng *.MP3; 01 file thu âm chỉ phần nhạc theo định dạng *.MP3. (gửi thông
qua địa chỉ email: bantuyengiaothanhdoan@gmail.com).
- Bản thuyết minh ngắn gọn, súc tích về ý nghĩa, nội dung chủ đạo của tác
phẩm, trình bày trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14.
- Phiếu dự thi được điền đầy đủ thông tin (có mẫu gửi kèm).
3.3. Địa chỉ tiếp nhận bài dự thi: Trụ sở cơ quan Thành đoàn Hà Nội, qua
Ban Tuyên giáo Thành đoàn (số 14A, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
4. Chủ đề, nội dung tác phẩm dự thi
Cuộc thi bám sát, thể hiện được chủ đề và tinh thần của Đại hội Đoàn Thành
phố lần thứ XVI, cụ thể:
- Thể hiện được tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XVI.
Thể hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và thanh niên Thủ đô trong thời
gian tới, đó là: Bồi dưỡng thế hệ trẻ Thủ đô phát triển lành mạnh, toàn diện; có lý
tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hóa, tinh thần thượng tôn pháp luật; lòng
yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa; có ý chí tự lực, tự cường; khát vọng phát
triển Thủ đô và đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy mạnh mẽ vai trò xung
kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội
nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia. Quan tâm, chăm lo cho các nhóm thanh niên
yếu thế, thiếu cơ hội phát triển vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành
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động, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng; lực lượng xung kích cách mạng; trường
học xã hội chủ nghĩa thanh niên.
- Thể hiện được lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; về
vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Thủ đô trong công cuộc
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Thể hiện được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành; tình
cảm, kỳ vọng của thanh thiếu nhi và nhân dân Thủ đô đối với tổ chức Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh.
- Truyền tải được những đặc trưng cơ bản của thanh niên thông qua cuộc vận
động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn
minh” với 6 tiêu chí: Bản lĩnh vững vàng, Tri thức phong phú, Ứng xử văn hóa,
Tuân thủ pháp luật, Sức khỏe dồi dào, Kỹ năng thành thạo; 6 giá trị: Tiên phong Gương mẫu - Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hội nhập.
- Thể hiện khát vọng và sức trẻ của thanh niên Thủ đô tiên phong, đoàn kết,
sáng tạo, phát triển; đi đầu trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô,
góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn ninh, hiện đại.
- Riêng đối với phần thi thiết kế biểu trưng, mẫu thiết kế phải có biểu trưng
huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phải thể hiện được số lần nhiệm kỳ XVI
(2022 - 2027), thể hiện rõ thông tin Đại hội của Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ
XVI. Số lần tổ chức Đại hội: thể hiện bằng số La Mã (lần thứ XVI); có thể thi
công trên mọi chất liệu.
- Tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa từng được công bố, chưa từng
tham gia bất cứ cuộc thi sáng tác nào, không được sao chép, vi phạm quyền sở hữu
trí tuệ; người dự thi phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với bản quyền tác
phẩm dự thi của mình.
5. Giải thưởng
5.1. Giải thưởng đối với thi sáng tác bài hát chủ đề
- 01 giải nhất: Được lựa chọn làm bài hát chủ đề chính thức của Đại hội, phần
thưởng trị giá 10.000.000 vnđ (mười triệu đồng) và kèm theo Bằng khen của Ban
Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.
- 01 giải nhì: trị giá 3.000.000 vnđ (ba triệu đồng) và kèm theo Bằng khen của
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.
- 01 giải ba: trị giá 2.000.000 vnđ (hai triệu đồng) và kèm theo Bằng khen của
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.
5.2. Giải thưởng đối với thi sáng tác biểu trưng
- 01 giải nhất: Được lựa chọn làm biểu trưng chính thức của Đại hội, phần
thưởng trị giá 10.000.000 vnđ (mười triệu đồng) và kèm theo Bằng khen của Ban
Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.
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- 01 giải nhì: trị giá 3.000.000 vnđ (ba triệu đồng) và kèm theo Bằng khen của
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.
- 01 giải ba: trị giá 2.000.000 vnđ (hai triệu đồng) và kèm theo Bằng khen của
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.
(Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm tham gia dự thi và có toàn quyền
sử dụng các tác phẩm đoạt giải để phục vụ các hoạt động tuyên truyền Đại hội
Đoàn Thành phố lần thứ XVI và các hoạt động giáo dục, tuyên truyền khác của
Đoàn Thanh niên Thành phố).
6. Tuyên truyền, phổ biến các tác phẩm đạt giải tại Cuộc thi
Bài hát chủ đề và biểu trưng chính thức của Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ
XVI sẽ được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng của Thành
phố; thống nhất sử dụng 01 mẫu bài hát chủ đề và biểu trưng cho tất cả các hoạt
động tuyên truyền của Đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Trên đây là Thể lệ Cuộc thi sáng tác bài hát chủ đề và biểu trưng tuyên
truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI,
nhiệm kỳ 2022 - 2027.
BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

Mã số (BTC ghi):........................

.................................................

BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
Cuộc thi sáng tác bài hát chủ đề và biểu trưng tuyên truyền
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI,
nhiệm kỳ 2022 - 2027
1. Họ và tên: ............................................................... Giới tính: ..................................
2. Ngày tháng năm sinh: ...............................................................................................
3. Số CMND/CCCD:.................................................. Ngày cấp: .................................
Nơi cấp: .........................................................................................................................
4. Chức vụ hiện tại: ......................................................................................................
5. Đơn vị công tác/ học tập: ..........................................................................................
6. Địa chỉ: .....................................................................................................................
.......................................................................................................................................
7. Điện thoại liên hệ: .................................. Email: ......................................................
8. Tác phẩm số: .......................................... Tổng số tác phẩm dự thi ..........................
9. Đăng ký dự thi (tích dấu “x”):
Dự thi sáng tác bài hát chủ đề

Dự thi thiết kế biểu trưng

Tôi xin cam đoan tác phẩm trên là tôi tự sáng tác, không vi phạm bàn quyền tác giả
và quy định có trong Thể lệ Cuộc thi của Ban Tổ chức./.
Hà Nội, ngày ......... tháng ........ năm 2022
Người đăng ký
(Ký rõ họ và tên)

