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KẾ HOẠCH 
Tổ chức cuộc thi “Huyền thoại tuổi trẻ” lần 3 năm 2015 

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

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Thiết thực kỉ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/03/1931 – 26/3/2015); 40 năm ngày giải phóng miền Nam (30/04/1975 – 

30/04/2015); 125 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015); 

60 năm thành lập trường (19/11/1955 – 19/11/2015). 

- Tạo điều kiện cho sinh viên của trường có cơ hội tìm hiểu sâu và rộng 

hơn về truyền thống yêu nước và phát huy lòng tự hào dân tộc. 

- Tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn sinh viên yêu thích tìm hiểu về lịch 

sử của dân tộc. 

- Khẳng định và tôn vinh các giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của 

dân tộc thời đại Bác Hồ. 

2. Yêu cầu: 

- Kế hoạch tổ chức hoạt động phải được triển khai chi tiết và đầy đủ đến 

các Đoàn Khoa/Bộ môn. 

- Toàn bộ sinh viên của trường nắm được mục đích ý nghĩa của cuộc thi 

và tích cực tham gia. 

- Cuộc thi phải được tổ chức chặt chẽ, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. 

II. TÊN GỌI – ĐƠN VỊ TỔ CHỨC – ĐỐI TƢỢNG 

1. Tên gọi: “Huyền thoại tuổi trẻ”, chủ đề “In dấu ngàn năm” 

2. Đơn vị tổ chức: Tổ Tu Dưỡng Rèn Luyện Hạt Giống Đỏ.  

3. Thời gian tổ chức: 05/04/2015 

4. Đối tƣợng: tất cả đoàn viên thanh niên của trường. 

5. Thời gian đăng kí: 19/03/2015 – 25/03/2015 

6. Cách thức đăng kí: đăng kí theo đội, mỗi đội 6 người (gồm 5 thành 

viên chính thức và 1 thành viên dự bị).(Mẫu đăng kí đính kèm) 
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7. Gửi danh sách đăng kí dự thi: 

Nhận phiếu và  đăng kí trực tiếp Văn phòng Đoàn trường Đại học Nông 

Lâm TP. Hồ Chí Minh. 

III. NỘI DUNG CUỘC THI 

Tập trung vào nội dung chính như sau: 

- Những nội dung kiến thức chung về lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng cộng 

sản Việt Nam, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Các tấm gương tuổi trẻ Việt Nam anh dũng trong cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trung 

Trực,...) 

- Sinh viên hướng về Tổ quốc, quê hương, biển đảo. 

- Lịch sử hình thành và phát triển của trường Đại học Nông Lâm Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

IV. HÌNH THỨC THI 

Chia làm 5 vòng thi trong thời gian từ 7g00 đến 20g00 ngày 05/04/2015.  

Vòng 1:  “Mã thần tốc” 

Mã đi tuần là bài toán về việc di chuyển một quân mã trên bàn cờ vua     

(8 x 8). Quân mã được đặt ở một ô trên một bàn cờ trống nó phải di chuyển theo 

quy tắc của cờ vua để đi qua mỗi ô trên bàn cờ đúng một lần. 

+ Hành trình đóng: quân mã có thể kết thúc tại chính ô mà nó khởi đầu. 

+ Hành trình mở: quân mã sau khi đi hết tất cả 64 ô của bàn cờ (kể cả ô 

xuất phát), thì từ ô cuối của hành trình không thể đi về ô xuất phát chỉ bằng một 

nước đi.  

 

Hai trong số nhiều hành trình đóng trên bàn cờ 8 x 8 

Với mỗi câu trả lời chính xác thì các đội sẽ tiến thêm một bước. Đội nào 

về đích đầu tiên sẽ giành chiến thắng. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3_(c%E1%BB%9D_vua)
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%9D_vua
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Lưu ý: Ban tổ chức có thể thay đổi kích thước bàn cờ, các đội chơi cần 

nắm vững cách thức di chuyển. 

Thời gian: 7g30 đến 10g00 ngày 05/04/2015 

Vòng 2: “Dân gian truyền kỳ” 

- Mội lần thi sẽ có 5 đội tham gia thi, mỗi đội phải vượt qua 5 chặng dân 

gian thử thách của Ban tổ chức. Đội nào vượt qua 5 thử thách nhanh nhất sẽ là 

đội chiến thắng. 

- 5 thử thách gồm: Cướp cờ; Thủy môn cung vượt thác; Ô ăn quan; Ai dài 

hơi hơn; Cò chẹp. 

- Sau 2 lần thi chọn đội cao nhất ở từng bảng sẽ cùng nhau thi vòng chung 

kết chặng đua để tìm ra đội chiến thắng. 

Thời gian: 10g00 đến 11g00 ngày 05/04/2015 

Vòng 3: “Tôi là họa sĩ” 

- Mỗi đội thi sẽ bốc thăm chủ đề để tham gia vẽ tranh áp phích, mỗi đội thi 

sẽ có thời gian tối đa 2 giờ để hoàn thành xong bức tranh áp phích theo nội dung 

được chọn. 

- Các chủ đề mà Ban tổ chức đưa ra như: kỷ niệm 60 năm thành lập trường; 

40 năm giải phóng miền Nam; Quê Hương; Đất nước; Thanh niên thế hệ Bác 

Hồ; biển đảo…  

- Sau khi hoàn thành, nhiệm vụ của các đội chơi sẽ phải trình bày nội dung 

và ý nghĩa của bức áp phích của đội mình trong thời gian 5 phút.  

Thời gian: 12g00 đến 15g00 ngày 05/04/2015 

Vòng 4: “Thử thách cùng lịch sử” 

- Lần lượt hai đội chơi, mỗi đội chơi 5 người sẽ đối đầu nhau cùng tham gia 

trò chơi.  

- Trên màn hình sẽ xuất hiện câu hỏi. Khi người dẫn chương trình đọc xong 

câu hỏi, 2 đội sẽ cử 1 đại diện lên để thách đấu trả lời, mỗi câu hỏi phải cử 1 đại 

diện mới. Người oán tù xì thắng sẽ giành được quyền thách đấu trả lời trước.  

- Thách đấu  gồm 7 gợi ý, hai đội sẽ thách đấu để trả lời câu hỏi trong bao 

nhiêu gợi ý, đội có thách đấu gợi ý thấp nhất sẽ được quyền trả lời câu hỏi. 

- Kết thúc vòng chơi đội có số điểm cao hơn sẽ được vào vòng trong để tiếp 

tục thi đấu. Đội có số điểm cao nhất đến cuối cùng của cuộc thi sẽ là đội chiến 

thắng. 

 Thời gian: 15g00 đến 18g00 ngày 05/04/2015 

Vòng 5: “Thuyết trình clip”  

Mỗi đội thi sẽ tham gia làm 1 đoạn clip phóng sự không quá 10 phút về 

một địa điểm lịch sử được bốc thăm. Ban giám khảo sẽ chọn ra 5 clip xuất sắc 

nhất để tham gia vào vòng tranh đấu để chọn ra clip xuất sắc nhất. 
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Lưu ý: Mỗi đội thi sẽ nộp clip theo thời gian quy định (3 ngày trước khi 

thi) để Ban giám khảo tiến hành chấm điểm chọn ra 5 clip xuất sắc nhất để tranh 

giải vào buổi tối 05/04/2015. 

 Thời gian: 18g30 đến 20g00 ngày 05/04/2015. 

Lưu ý: Thể lệ cuộc thi có file đính kèm, tất cả các thông tin về cuộc thi sẽ 

được đăng trên website của Đoàn trường: youth.hcmuaf.edu.vn 

V. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG 

- 01 giải “Mã Thần Tốc”: 300.000VNĐ + giấy khen + kỷ niệm chương 

- 01 giải “Dân Gian Truyền Kỳ”: 300.000VNĐ + giấy khen + kỷ niệm 

chương 

- 01 giải “Thử Thách Cùng Lịch Sử”: 300.000VNĐ + giấy khen + kỷ niệm 

chương 

- 01 giải “Tôi Là Họa Sĩ”: 300.000VNĐ + giấy khen + kỷ niệm chương 

- 01 giải “Thuyết Trình Clip”: 300.000VNĐ + giấy khen + kỷ niệm chương 

- 01 giải toàn đoàn “Thắng Lợi”: 500.000VNĐ + giấy khen + kỷ niệm 

chương 

VI. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC 

1. Ban cố vấn 

- Đ/c Nguyễn Phan Thành - Bí thư Đoàn trường   Trưởng ban         

- Đ/c Lê Văn Sony – UVTV, Bí thư Chi bộ     Phó ban 

- Đ/c Nông Thị Mỹ Hạnh. – UVTV, Chủ tịch Hội sinh viên  Thành viên 

2. Ban giám khảo 

- Đ/c Nguyễn Phan Thành - Bí thư Đoàn trường         

- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Duyên – Phó Bí thư Đoàn trường  

- Đ/c Lê Văn Sony – UVTV, Bí thư Chi bộ    

- Đ/c Nông Thị Mỹ Hạnh – UVTV, Chủ tịch Hội sinh viên  

3. Ban tổ chức 

- Đ/c Hồ Thanh Hậu – UVTV                          Trưởng ban tổ chức 

- Đ/c Nguyễn Văn Hiếu – UV BCH                 Phó ban tổ chức 

- Đ/c Ngô Tuấn Vủ - UV BTK                         Phó ban tổ chức 

- Đ/c Lâm Thị Bảo Chăm - thành viên Tổ TDRL HGĐ        Thành viên 

- Đ/c Nguyễn Thị Diễm Kiều - thành viên Tổ TDRL HGĐ   Thành viên 

VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

- 01/03 – 09/03: Xin ý kiến, trình cấp trên phê duyệt. 



5 

 

- 12/03 – 25/03: Tuyên truyền, phổ biến cuộc thi, tiếp nhận đăng kí. 

- 05/04/2015: Tổ chức cuộc thi “Huyền thoại tuồi trẻ” với chủ đề “In dấu 

ngàn năm”. 

- 06/04/2015: Họp rút kinh nghiệm. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             TM. BTV ĐOÀN TRƢỜNG 

                            BÍ THƯ 

     (Đã ký) 

 

 

                 Nguyễn Phan Thành 

 

 

  


