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*** 

Số: 07 -KH/TWHSV 

 

 
Hà Nội, ngày 04 tháng  4  năm 2019 

 

  

KẾ HOẠCH  
Cuộc thi “Ý tưởng sinh viên tình nguyện” năm 2019  

_______ 

 

 

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 

2018 - 2019, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam ban hành kế hoạch tổ chức 

cuộc thi “Ý tưởng sinh viên tình nguyện” năm 2019, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích: 

- Thực hiện năm Thanh niên tình nguyện 2019, nhằm tạo phong trào thi 

đua sôi nổi trong hội viên, sinh viên cả nước đồng thời phát huy trí tuệ, chuyên 

môn của đội ngũ trí thức trẻ; chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc 

Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

- Phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện của hội viên, sinh 

viên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần tích cực thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 của các địa phương, đặc biệt 

ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo. 

- Tạo môi trường để hội viên, sinh viên rèn luyện, tham gia thực hiện 

phong trào “Sinh viên 5 tốt”, cống hiến và trưởng thành; thông qua các hoạt 

động góp phần nâng cao chất lượng cơ sở Hội và phát triển hội viên. 

2. Yêu cầu: 

- Hội thi được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin, thu 

hút đông đảo hội viên, sinh viên tham gia. 

- Công tác tổ chức và chấm thi công bằng, khách quan. 

- Các ý tưởng được trao giải phải có tính khả thi triển khai trong thực tiễn. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN  

1. Đối tượng: 

- Sinh viên đang học tập tại các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên cả 

nước; sinh viên Việt Nam đang học tập tại nước ngoài. 

- Tác giả tham gia dự thi dạng cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 3 người/nhóm).  
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- Không hạn chế số lượng ý tưởng tham gia của mỗi tác giả. 

2. Thời gian:  

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

- Thời gian vòng Sơ khảo: 

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

+ Chấm sơ khảo: Từ 12/5/2019 đến hết ngày 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. NỘI DUNG, HÌNH THỨC DỰ THI 

1. Nội dung 

Các ý tưởng tham gia dự thi nhằm cải thiện, giải quyết các vấn đề khó 

khăn cho địa bàn cụ thể trong Chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” 

năm 2019. Ý tưởng dự thi tập trung vào các lĩnh vực sau: 

- Xây dựng nông thôn mới: Các ý tưởng về phát triển kết cấu hạ tầng giao 

thông nông thôn, hệ thống chiếu sáng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển 

sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất tại địa phương; phát triển 

kinh tế vùng, miền, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ khởi nghiệp… 

- Xây dựng đô thị văn minh: Các ý tưởng về bảo đảm an toàn giao thông, 

giữ gìn trật tự đô thị, ý thức gìn giữ cảnh quan, phát triển hạ tầng đô thị… 

- Bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu: Các ý tưởng công trình về 

nước sạch, xử lý ô nhiễm môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng năng 

lượng sạch, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, tái chế rác thải nhựa, làm sạch bờ biển…   

- An toàn giao thông: Các ý tưởng phát triển hạ tầng, mạng lưới giao 

thông, chống ùn tắc giao thông, nâng cao kiến thức an toàn giao thông… 

- An sinh xã hội: Các ý tưởng về phát triển mạng lưới y tế, trường học, khu 

vui chơi cộng đồng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vệ sinh an toàn thực phẩm… 

- Văn hóa, giáo dục, đời sống: Các ý tưởng quảng bá văn hóa, nâng cao 

đời sống văn hóa tinh thần, phương pháp giáo dục mới; bảo tồn và phát huy các 

giá trị văn hóa truyền thống, phát triển du lịch dựa trên tài nguyên bản địa … 

- Chăm lo thiếu nhi: Các ý tưởng về sân chơi thiếu nhi, tuyên truyền về 

quyền tham gia của trẻ em, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn, 

thương tích, đuối nước, nâng cao khả năng tự bảo vệ của trẻ em… 

2. Hình thức: 

- Tác giả, nhóm tác giả gửi ý tưởng trên website của Cuộc thi.  
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- Các ý tưởng được đăng tải và bình chọn online trên hệ thống tại website 

http://ytuongtinhnguyen.hoisinhvien.com.vn  

- Hội đồng giám khảo đánh giá ý tưởng qua các vòng của Cuộc thi. 

- Ban Tổ chức hỗ trợ kinh phí để thực hiện các ý tưởng sáng tạo có tính 

khả thi trong chiến dịch sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh 2019. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam 

- Ban hành Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi. 

- Thành Ban Giám khảo; tổ chức chấm thi đảm bảo theo Thể lệ. 

- Phối hợp với Báo Sinh viên Việt Nam tuyên truyền về cuộc thi. 

- Đảm bảo kinh phí tổ chức Cuộc thi 

 2. Báo Sinh viên Việt Nam 

Phối hợp thực hiện tuyên truyền về Cuộc thi trên Báo Sinh viên Việt Nam

 3. Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, các trường trực thuộc Trung 

ương, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài 

Tuyên truyền rộng rãi trong hội viên, sinh viên về mục đích, ý nghĩa của 

Cuộc thi; vận động đông đảo sinh viên tham gia.  

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng tình nguyện” năm 2019, 

Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị các Hội Sinh viên các tỉnh, 

thành phố, các trường trực thuộc Trung ương, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước 

ngoài  nghiêm túc triển khai, thực hiện. 
 

 

Nơi nhận:  
- Ban Dân vận Trung ương Đảng (để b/c); 

- BBT TW Đoàn (để b/c); 

- BTV các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc (để p/h); 

- UV BCH, BTK TW Hội SVVN (để b/c); 

- HSV tỉnh, TP, HSV các trường trực thuộc 

TW; Hội SVVN ở nước ngoài (để t/h); 

- Lưu VP. 

 
 

http://ytuongtinhnguyen.hoisinhvien.com.vn/
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HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

*** 

 

 

 
Hà Nội, ngày 04 tháng  4  năm 2019 

 

THỂ LỆ 
Cuộc thi “Ý tưởng sinh viên tình nguyện” 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: Cuộc thi “Ý tưởng sinh viên tình nguyện” năm 2019 

II. ĐỐI TƯỢNG 

- Sinh viên đang học tập tại các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên cả 

nước; sinh viên Việt Nam đang học tập tại nước ngoài. 

- Tác giả tham gia dự thi dạng cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 3 người/ nhóm).  

- Không hạn chế số lượng ý tưởng tham gia của mỗi tác giả. 

III. THỜI GIAN 

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

- Thời gian vòng Sơ khảo: 

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

+ Chấm sơ khảo: Từ 12/5/2019 đến hết ngày 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. NỘI DUNG  

Các ý tưởng tham gia dự thi nhằm cải thiện, giải quyết các vấn đề khó 

khăn cho địa bàn cụ thể trong Chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” 

năm 2019. Ý tưởng dự thi tập trung vào các nhóm sau: 

- Xây dựng nông thôn mới: Các ý tưởng về phát triển kết cấu hạ tầng giao 

thông nông thôn, hệ thống chiếu sáng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển 

sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất tại địa phương; phát triển 

kinh tế vùng, miền, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ khởi nghiệp… 

- Xây dựng đô thị văn minh: Các ý tưởng về bảo đảm an toàn giao thông, 

giữ gìn trật tự đô thị, ý thức gìn giữ cảnh quan, phát triển hạ tầng đô thị… 
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- Bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu: Các ý tưởng công trình về 

nước sạch, xử lý ô nhiễm môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng năng 

lượng sạch, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, tái chế rác thải nhựa, làm sạch bờ biển…   

- An toàn giao thông: Các ý tưởng phát triển hạ tầng, mạng lưới giao 

thông, chống ùn tắc giao thông, nâng cao kiến thức an toàn giao thông… 

- An sinh xã hội: Các ý tưởng về phát triển mạng lưới y tế, trường học, khu 

vui chơi cộng đồng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vệ sinh an toàn thực phẩm… 

- Văn hóa, giáo dục, đời sống: Các ý tưởng quảng bá văn hóa, nâng cao 

đời sống văn hóa tinh thần, phương pháp giáo dục mới; bảo tồn và phát huy các 

giá trị văn hóa truyền thống, phát triển du lịch dựa trên tài nguyên bản địa … 

- Chăm lo thiếu nhi: Các ý tưởng về sân chơi thiếu nhi, tuyên truyền về 

quyền tham gia của trẻ em, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn, 

thương tích, đuối nước, nâng cao khả năng tự bảo vệ của trẻ em… 

IV. HÌNH THỨC DỰ THI 

- Tác giả, nhóm tác giả trình bày nội dung ý tưởng theo quy định tại     

mục V của Thể lệ và gửi bài trên website của Cuộc thi.  

Hồ sơ bản cứng gửi về Ban Tổ chức Hội thi: 

TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM 

Số 64 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: 024 62 63 1777 

- Các ý tưởng được đăng tải và bình chọn online trên hệ thống tại website 

http://ytuongtinhnguyen.hoisinhvien.com.vn  

- Hội đồng giám khảo đánh giá ý tưởng qua các vòng của Cuộc thi. 

V. YÊU CẦU VỀ Ý TƯỞNG  

Ý tưởng dự thi được đánh máy và in trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, phông 

chữ Times New Roman, không quá 30 trang. 

Nội dung ý tưởng cần đảm bảo các phần chính sau: 

- Đặt vấn đề, thực trạng 

- Mục đích, ý nghĩa 

- Nội dung, giải pháp thực hiện 

- Dự toán kinh phí 

- Thiết kế, hình ảnh, video clip minh họa (nếu có) 

VI. CÁC VÒNG THI 

1. Vòng sơ khảo 

http://ytuongtinhnguyen.hoisinhvien.com.vn/


6 

 

- Các ý tưởng dự thi sẽ được đăng tải và bình chọn trên website của Hội 

thi tại địa chỉ http://ytuongtinhnguyen.hoisinhvien.com.vn 

- Hội đồng giám khảo sẽ đánh giá, chấm điểm các ý tưởng dự trên các tiêu chí: 

+ Tính khả thi: 30 điểm 

+ Tính sáng tạo: 30 điểm 

+ Tính hiệu quả: 20 điểm 

+ Điểm ưu tiên (kinh phí vận đã vận động được, phát huy kiến thức chuyên 

môn sâu, ứng dụng công nghệ mới): 20 điểm 

- Kết thúc vòng thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 20 ý tưởng được Hội đồng Giám 

khảo chấm điểm cao nhất và 01 ý tưởng có số lượt bình chọn trực tuyến cao nhất 

tham gia Vòng thi Bán kết. 

2. Vòng bán kết  

Thí sinh sẽ xây dựng video clip thuyết trình về ý tưởng dự thi gửi về Ban 

Tổ chức, Hội đồng giám khảo sẽ tiến hành phỏng vấn trực tuyến các ý tưởng, 

đánh giá, chấm điểm các ý tưởng dựa trên các tiêu chí: 

+ Tính khả thi: 30 điểm 

+ Tính sáng tạo: 30 điểm 

+ Tính hiệu quả: 20 điểm 

+ Khả năng trả lời: 10 điểm 

+ Điểm ưu tiên (kinh phí vận đã vận động được kinh phí vận đã vận động 

được, phát huy kiến thức chuyên môn sâu, ứng dụng công nghệ mới): 10 điểm 

Kết thúc vòng thi, Ban Tổ chức lựa chọn 10 ý tưởng được Hội đồng Giám 

khảo chấm điểm cao nhất tham gia vòng thi Chung kết. Các ý tưởng sẽ tiến hành 

khảo sát, điều chỉnh nội dung ý tưởng cho phù hợp. 

3. Vòng Chung kết:  

- Vòng chung kết Hội thi được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội ngày 31/5/2019. 

- Tác giả sẽ thuyết trình phần ý tưởng sáng tạo của mình trước Hội đồng 

giám khảo và trả lời các câu hỏi phản biện từ hội đồng. 

- Sau Vòng thi Chung kết và trao giải, các ý tưởng đạt giải sẽ được cấp 

kinh phí triển khai ý tưởng thực tế trong Chiến dịch sinh viên tình nguyện Mùa 

hè xanh 2019. 

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

- 01 Giải Nhất: 5.000.000 đồng, Bằng khen Trung ương Hội Sinh viên 

Việt Nam và kinh phí triển khai ý tưởng tối đa 200.000.000 đồng 

http://ytuongtinhnguyen.hoisinhvien.com.vn/
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- 01 Giải Nhì: 3.000.000 đồng, Bằng khen Trung ương Hội Sinh viên Việt 

Nam và kinh phí triển khai ý tưởng tối đa 100.000.000 đồng 

- 01 Giải Ba: 2.000.000, Bằng khen Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam 

và kinh phí triển khai ý tưởng tối đa 80.000.000 đồng. 

- 07 Giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng, Bằng khen Trung ương Hội 

Sinh viên Việt Nam và kinh phí triển khai ý tưởng tối đa 50.000.000 đồng.  

- 02 Hội Sinh viên cấp tỉnh có số lượng ý tưởng dự thi nhiều nhất: 

3.000.000 và Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. 

- 02 Hội Sinh viên cấp trường có số lượng ý tưởng dự thi nhiều nhất: 

3.000.000 và Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. 

   BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

                     

 

 

 


