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HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

*** 

Số:  99  KH/TWHSV 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày  22  tháng 6 năm 2015 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi ảnh “Hứng khởi cùng Mùa hè xanh” năm 2015 

---------- 

 

 Thực hiện kế hoạch số 98 KH/TWHSV ngày 21/5/2015 của Ban Thư ký 

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc tổ chức chiến dịch sinh viên tình 

nguyện Mùa hè xanh năm 2015; Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp 

với Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức cuộc thi 

ảnh “Hứng khởi cùng Mùa hè xanh” năm 2015, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

- Nhằm tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa các hoạt động của sinh viên trong 

chiến dịch sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh và phong trào thanh niên tình 

nguyện tới đông đảo nhân dân và xã hội. 

- Tạo sự gắn bó, sẻ chia lâu bền giữa các nhóm, đội hình tình nguyện với 

địa bàn thực hiện tình nguyện với trường thông qua cuộc thi. 

- Tuyên truyền nâng cao tinh thần vận động, tích cực rèn luyện thể lực trong 

sinh viên, qua đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức của tuổi trẻ và cộng đồng 

trong việc rèn luyện thân thể, tích cực tham gia các hoạt động thể dục, thể thao. 

II. NỘI DUNG 

1. Tên cuộc thi: Cuộc thi ảnh“Hứng khởi cùng Mùa hè xanh” 

2. Đơn vị tổ chức: 

- Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. 

- Nhãn hàng 7Up Revive thuộc Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory 

PepsiCo Việt Nam. 

3. Thời gian tổ chức:  

- Thời gian nộp bài dự thi:từ 08/7/2015 – 15/8/2015 

- Thời gian công bố kết quả ảnh đạt giải: 20/8/2015 

- Thời gian công bố kết quả và triển khai các công trình tập luyện thể thao 

cho cộng đồng và cho sinh viên: từ 25/8 – 30/9/2015 

4. Đối tượng tham gia: Sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại 

học, cao đẳng, học viện trong nước tham gia chiến dịch sinh viên tình nguyện 

Mùa hè xanh năm 2015. 
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5. Nội dung: 

Ảnh dự thi thể hiện thanh niên, sinh viên đang tham gia hoạt động trong 

chiến dịch sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2015. Khuyến khích những 

ảnh thể hiện hoạt động hướng dẫn thanh thiếu nhi, người dân tham gia các hoạt 

động thể dục, thể thao nâng cao sức khoẻ, thể chất. 

6. Cách thức tham gia:  

- Đăng ký tham gia thi theo nhóm, đội hình, câu lạc bộ. 

- Mỗi nhóm tham gia bằng cách gửi bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi, 

thông qua địa chỉ: https://www.facebook.com/Revive.Vietnam/ ( Chọn Tab 

Hứng khởi cùng Mùa Hè Xanh) hoặc truy cập http://hoisinhvien.com.vn/ và 

nhấp chuột vào banner của cuộc thi. 

- Mỗi nhóm có thể gửi nhiều bài dự thi. 

7. Bài dự thi hợp lệ 

- Ảnh dự thi phải là ảnh tĩnh do thành viên trong nhóm dự thi chụp. 

- Nội dung các bức ảnh chụp phù hợp với yêu cầu của cuộc thi. 

- Kèm theo tác phẩm dự thi là lời bình ngắn gọn về tác phẩm trong phạm vi 500 chữ. 

- Ảnh dự thi được gửi dưới dạng file với định dạng là JPG hoặc PNG. 

- Độ phân giải tối thiểu của một chiều của ảnh là 1200 pixel. 

- Ảnh dự thi không được lồng ghép từ nhiều ảnh khác nhau. 

- Không giới hạn số lượng ảnh của mỗi nhóm dự thi. 

- Ảnh không được đặt watermark (không được ghi ký hiệu đè lên ảnh). 

- Nhóm dự thi lưu giữ ảnh gốc (hoặc film) chưa qua chỉnh sửa để đối chiếu 

trong trường hợp ảnh đạt giải. 

- Cung cấp thông tin về nhóm và người đứng đầu nhóm chịu trách nhiệm 

liên hệ với Ban Tổ chức trong quá trình dự thi. 

8. Cách thức tính điểm và Giải thưởng 

8.1. Cách thức tính  điểm 

- Vòng 1: Ban Tổ chức căn cứ kết quả bình chọn trên Fanpage của cuộc 

thi. Thời gian bình chọn từ khi ảnh được đưa lên cho đến 17h00 ngày 

15/8/2015.Ban Tổ chức chọn 20 ảnh dự thi có số like cao nhất tính đến 17h00 

ngày 15/8/2015 để Ban Giám khảo chấm vòng 2. 

- Vòng 2:Điểm chấm ảnh dự thi vòng 2 sẽ được tính tổng cộng bằng 2 

thang điểm (thang điểm cao nhất là 100).  

+ Điểm bình chọn (số like): Số điểm mỗi ảnh đạt được tính trên tỉ lệ số 

người bình chọn cho ảnh dự thi với thang điểm 50. 

+ Điểm do Ban Giám khảo chấm:thang điểm 50.  

https://www.facebook.com/Revive.Vietnam
http://hoisinhvien.com.vn/
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Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp số điểm và công bố danh sách 

05 tác phẩm đạt giải vào ngày 20/8/2015. 

8.2. Giải thưởng 

Tác giả hoặc nhóm tác giả của 05 ảnh dự thi đạt giải được nhận phần 

thưởng như sau: 

- Bằng Chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. 

- 2.000.000đ cho tác giả hoặc nhóm tác giả bức ảnh đạt giải. 

- 01 hệ thống tập thể dục tại khu vực công cộng của tỉnh, thành phố nơi tác 

giả hoặc nhóm tác giả đạt giải thực hiện hoạt động tình nguyện. Thời gian lắp 

đặt: trong tháng 9/2015. 

- 01 hệ thống tập thể dục tại ký túc xá hoặc khuôn viên của trường mà tác giả 

hoặc nhóm tác giả đạt giải đang theo học. Nếu ký túc xá hoặc khuôn viên trường 

không có địa điểm lắp đặt, hệ thống sẽ được lắp đặt tại các điểm công cộng của tỉnh, 

thành phố nơi trường đặt trụ sở. Thời gian lắp đặt: trong tháng 9/2015. 

Mỗi hệ thống tập thể dục trị giá 80 triệu đồng/bộ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam 

- Ban hành kế hoạch, chỉ đạo Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố 

và Hội Sinh viên các trường trực thuộc Trung ương triển khai cuộc thi.  

- Đăng tải thông tin, thể lệ cuộc thi, các tin, bài và hoạt động tuyên truyền 

về Cuộc thi trên các báo, website, diễn đàn... trong hệ thống Đoàn, Hội của 

Trung ương, các tỉnh, thành và các trường. 

- Phối hợp tổ chức phát động cuộc thi, tổ chức tổng kết, trao giải. 

- Xin phép các bên liên quan để thi công các công trình. 

- Bàn giao cho các tỉnh, thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, 

thành phố giám sát quá trình thực hiện và sử dụng các công trình tập thể dục. 

2. Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, các trường đại học, cao 

đẳng trực thuộc Trung ương: 

- Triển khai kế hoạch, thể lệ cuộc thi, 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. 

- Triển khai tuyên truyền về chương trình trên website, forum, diễn đàn của đơn vị. 

- Làm việc với trường có nhóm dự thi đạt giải để thi công hệ thống tập thể 

dục đảm bảo chất lượng và tiến độ. 

3. Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam 

- Chịu trách nhiệm tuyên truyền và tổ chức lễ phát động, lễ tổng kết cuộc thi. 

- Đảm bảo kinh phí tổ chức cuộc thi. 
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- Tổ chức thi công hệ thống tập thể dục và kinh phí liên quan đến cấp phép 

thi công công trình nếu có. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Hứng khởi cùng Mùa hè xanh 

2015”, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị Hội Sinh viên 

các tỉnh, thành phố, các trường đại học, cao đẳng, học viện trực thuộc Trung 

ương triển khai thực hiện nghiêm túc. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c); 

- Đ/c Chủ tịch HSVVN (để b/c); 

- Hội Sinh viên các tỉnh, TP, các 

trường ĐH, CĐ trực thuộc (để t/h); 

- Lưu VP. 

 

 

 
 


