ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
TP. HỒ CHÍ MINH
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2015

***

Số:

-KHLT/ĐTN-HSV

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi “NLS – Ngọn lửa sinh viên” – lần 2
CHỦ ĐỀ: “LEADER FACTOR”
_____

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất
đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/05/1890 – 19/05/2015), 60 năm ngày thành lập trường Đại học Nông Lâm
TP. HCM (19/11/1955 – 19/11/2015). Chào mừng thành công đại hội Đoàn
trường nhiệm kỳ 2014 – 2017 và Đại hội Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ 2014 2016; Tổng kết 2 năm thực hiện kế hoạch số 11, về triển khai cuộc vận động xây
dựng phong cách cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh của
Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 20/02/2013 và tiếp tục đẩy
mạnh cuộc vận động trong năm 2015 với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng,
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân
dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”.
- Nhận diện và tạo điều kiện, môi trường để Đoàn viên Sinh viên, đội ngũ
cán bộ Đoàn TNCS HCM, đội ngũ cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam tích cực rèn
luyện bản thân để có những phẩm chất, phong cách của thủ lĩnh sinh viên thành
phố Hồ Chí Minh, có uy tín cao trong Đoàn viên, thanh niên từ đó nâng cao hiệu
quả công tác tập hợp thanh niên và hành động theo ngọn cờ lý tưởng của Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh;
- Góp phần nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội.
2. Yêu cầu:
- Hội thi phải được triển khai sâu rộng đến cán bộ Đoàn – Hội từ cấp trường
đến cấp chi đoàn – chi hội, Đoàn viên – Hội viên, đảm bảo 100% cơ sở Đoàn –
Hội triển khai hội thi;
- Công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện phải khách quan và đi vào
thực chất, không được hình thức, qua loa, chiếu lệ;
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- Nội dung và hình thức thi cần phải sôi nổi, thu hút; kiểm tra và phát huy
được các kỹ năng và kiến thức, nghiệp vụ công tác cần thiết của thí sinh tham
gia hội thi.
II. ĐỐI TƯỢNG - THỜI GIAN:
1. Đối tượng tham gia:
- Tất cả sinh viên hệ chính quy đang học tại trường ĐH Nông Lâm TP.HCM:
- Đối tượng bắt buộc: BCH Đoàn khoa – Liên chi Hội, BCH Chi Đoàn – Chi
Hội;
- Khuyến khích sinh viên năm nhất, năm hai và mỗi chi Đoàn – chi Hội có
5% sinh viên tham gia hội thi.
2. Thời gian diễn ra hội thi: Từ 10/03/2015 đến 07/04/2015
3. Đăng ký tham dự: Căn cứ điều kiện dự thi, có hai hình thức đăng ký:
- Đối tượng bắt buộc: BCH Đoàn Khoa/Bộ môn – BCH Liên chi Hội lập
danh sách dự thi theo mẫu. Hạn chót đăng ký là 17g00 ngày 18/03/2015;
- Đối tượng là Đoàn viên, Sinh viên, thành viên các câu lạc bộ - đội – nhóm:
Đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Đoàn – Hội trường (10/03/2015 – 20/03/2015);
III. NỘI DUNG THI:
1. Vòng Sơ tuyển: 13g00 - 16g30 ngày 22/03/2015 (chủ nhật).
Mỗi thí sinh tham gia dự thi về kiến thức tổng quát (Lịch sử dân tộc, cuộc
đời sự nghiệp phong cách Hồ Chí Minh; danh nhân văn hóa; văn hóa-nghệ
thuật-thể thao dân tộc; địa lý đất nước; kiến thức Đoàn - Hội) dưới hình thức
rung chuông vàng. 30 thí sinh xuất sắc nhất do sẽ vào vòng trong.
2. Vòng loại
2.1. Thời gian: 24/03/2015 - 04/04/2015.
2.2. Nội dung: Gồm 3 phần thi
* Giới thiệu đội thi (20 điểm):
+ Ban tổ chức chia 30 thí sinh thành 6 đội.
+ Mỗi đội giới thiệu về đội thi của mình dưới dạng video và lưu ấn phẩm
dưới dạng CD nộp trực tiếp tại Văn phòng Đoàn trường.
+ Các ấn phẩm này do các đội đăng tải lên fanpage của Hội thi và tính điểm
cộng dựa trên số lượt share.
2

* Bảo vệ kế hoạch (80 điểm):
+ Mỗi đội sẽ có 1 huấn luận viên hướng dẫn thực hiện phần thi này;
+Trong khoảng thời gian quy định mỗi đội chuẩn bị xây dựng dự thảo kế
hoạch tổ chức thực hiện 01 chương trình nằm trong nội dung chuỗi hoạt động
chào mừng 60 năm ngày thành lập trường, 40 năm giải phóng miền nam thống
nhất đất nước. Bao gồm cả phương án địa điểm và dự trù về mức kinh phí tổ
chức cần thiết;
* “Giải pháp” (100 điểm):
+ Hình thức thi cá nhân, thi song song với thời gian thi hai phần thi trên;
+ Ban tổ chức sẽ cung cấp cho mỗi thí sinh bốc thăm 1 tình huống, đó là
những vấn đề trong công tác Đoàn – Hội, phong trào thanh niên – phong trào
Sinh viên; Từ đó mỗi thí sinh tìm hiểu và đề xuất các nhóm giải pháp.
2.3. Căn cứ số điểm tổng hợp 6 thí sinh xuất sắc sẽ vào vòng chung kết
3. Vòng chung kết:
3.1. Thời gian: ngày 07/04/2015.
3.2. Nội dung: Gồm 2 vòng thi:
- Vòng 1 (100 điểm)
+ Mỗi thí sinh được bốc thăm 1 nhiệm vụ và được phân công 1 nhiệm vụ;
+ Thang điểm 100 cho 2 nhiệm vụ trên, được tính theo mức độ hoàn thành;
+ Thời gian hoàn thành nhiệm vụ dựa theo thang điểm;
+ Mỗi thí sinh có thời gian báo cáo nhiệm vụ 10 phút. Ban giám khảo căn cứ
thang điểm, thể lệ phần thi sẽ chấm và công bố kết quả trực tiếp phần thi này;
+ Hai thí sinh xuất sắc có số điểm cao nhất sẽ vào vòng trong (trường hợp
điểm số ngang nhau sẽ có lượt thi phụ do Ban giám khảo quy định).
- Vòng 2: Đối kháng
+ Hai thí sinh sẽ phải vượt qua các thử thách do Ban tổ chức đưa ra;
+ Thí sinh nào xuất sắc hơn sẽ là quán quân.
V. GIẢI THƯỞNG VÀ TRÁCH NHIỆM.
1. Giải cá nhân:
- 01 giải nhất: 600.000đ, Đề xuất giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Nông
Lâm TP.HCM. Đề xuất xét tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời
Bác” năm 2015;
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- 01 giải nhì: 400.000đ. Đề xuất giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Nông
Lâm TP.HCM. Đề xuất xét tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời
Bác” năm 2015;
- 04 giải khuyến khích mỗi giải 200.000đ. Đề xuất giấy khen Hiệu trưởng
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.
- Giải thưởng Vòng sơ loại – cuộc thi Rung chuông vàng: 200.000 đ.
2. Giải tập thể:
04 giải tập thể dành cho Đoàn - LCHSV khoa/bộ môn, Chi Đoàn – Chi Hội
có nhiều thí sinh tham gia và đạt thành tích tốt nhất: mỗi giải 200.000đ + Giấy
khen Đoàn trường.
Ngoài ra thí sinh tham gia Hội thi sẽ được tặng quà lưu niệm của chương
trình, đồng thời sẽ có những phần quà rất hấp dẫn cho khán giả.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Cấp Trường:

* Chỉ đạo Hội thi: Đ/c Nguyễn Phan Thành - Bí thư Đoàn trường
* Thành lập Ban Tổ chức Hội thi
- Đ/c: Nông Thị Mỹ Hạnh – UVTV, Chủ Tịch HSV

-Trưởng ban;

- Đ/c Võ Cao Trí – UVTV - Phó Ban Tuyên giáo

-Phó ban;

- Đ/c Hồ Thanh Hậu – UVTV - Phó Ban Tuyên giáo

-Phó ban;.

- Đ/c: Lê Văn Sony – UVTV, Trưởng Ban TCKT

-Thành viên;

- Đ/c: Nguyễn Xuân Viên – UVTV, Trưởng Ban HT&NCKH -Thành viên;
- Đ/c: Ngô Hoài Linh – Phó Chủ tịch HSV

-Thành viên;

- Đ/c: Phạm Văn Khanh – Phó Chủ tịch HSV

-Thành viên;

- Đ/c: Nguyễn Vương Thủy Tiên – Phó Chủ tịch HSV

-Thành viên;

- Đ/c: Nguyễn Thị Hồng Phúc – UVBTK

-Thành viên

- Đ/c: Cao Thái Bảo – UVBCH, Cán bộ Văn phòng Đoàn

-Thành viên;

- Đ/c: Phạm Nguyễn Mạnh - UVBCH Hội Sinh viên trường -Thành viên;
- Đ/c: Nguyễn Văn Hiếu – UVBCH, Ban tuyên giáo

-Thành viên;

Thành viên BCH Hội Sinh viên trường, CTV Ban Tuyên giáo Đoàn trường.
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2. Cấp khoa/bộ môn

- Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi đến tất cả sinh viên. Báo cáo với cấp
ủy về việc tham gia Hội thi, tham mưu cơ chế, tạo điều kiện để các thí sinh tham
gia tốt Hội thi;
- Hướng dẫn thí sinh đăng ký tham gia theo đúng quy định;
- Tổ chức ôn tập, hỗ trợ sinh viên tham gia Hội thi.
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
- Ngày 03/03 – 09/03/2015: Trình ký và triển khai kế hoạch;
- Ngày 10/03 – 20/03/2015: Tiếp nhận đăng ký;
- Ngày 22/03 – 23/03/2015: Vòng Sơ tuyển công bố danh sách 30 thí sinh.
- Ngày 24/03/2015 đến 04/04/2015: Vòng loại;
- Ngày 07/04/2015: Vòng chung kết;
- Ngày 08/04/2015: Họp Ban Tổ chức rút kinh nghiệm Hội thi.
Để Hội thi “NLS – Ngọn lửa sinh viên” lần 2 đạt được kết quả tốt, Ban
Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban chấp hành Đoàn –Hội các đơn vị trực
thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung kế hoạch này.
TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
CHỦ TỊCH

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG
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