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THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN QUẬN PHÚ NHUẬN 

*** 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

 

 

THỂ LOẠI 

Hội thi “Đi tìm Thủ lĩnh học sinh Trung học phổ thông” 

Năm học 2021 – 2022 

 

I. NỘI DUNG THI: 

1. Vòng loại “Sẵn sàng chinh phục": Diễn ra từ ngày 16/10 đến ngày 

21/10/2021, bao gồm 03 nội dung:  

1.1. Thử thách “Sức hút thủ lĩnh":  

- Nội dung, hình thức: Mỗi thí sinh tham gia đăng tải một hình ảnh hoặc 

video clip trong trang phục áo Thanh niên Việt Nam tham gia các hoạt động Đoàn 

trên trang mạng xã hội của cá nhân (Facebook, Instagram, Tiktok, ..) thể hiện tâm 

thế sẵn sàng tham gia Hội thi kèm hashtag #ThulinhhocsinhTHPT. Mỗi thí sinh 

vận động sự ủng hộ của đoàn viên, thanh niên ít nhất 90 lượt bày tỏ cảm xúc để 

đạt điều kiện hoàn thành thử thách.  

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/10 đến ngày 18/10/2021. 

1.2. Phần thi “Thủ lĩnh thông thái":  

- Thời gian: từ ngày 16/10 đến ngày 18/10/2021.  

- Hình thức: Thí sinh trả lời 45 câu hỏi với đa dạng cách thức ra đề như 

trắc nghiệm, tự luận, kết nối dữ liệu trên phần mềm trực tuyến tại địa chỉ 

renluyen.thanhnientphcm.vn. Hình thức câu hỏi đa dạng như câu hỏi dữ liệu, hình 

ảnh, âm thanh, video clip,... Cơ cấu đề thi: 

+ Phần kiến thức chung: 30 câu hỏi.  

+ Phần câu hỏi trắc nghiệm tư duy (IQ): 10 câu hỏi.  

+ Phần câu hỏi trắc nghiệm cảm xúc (EQ): 05 câu hỏi. 

1.3. Phần thi “Hồ sơ thủ lĩnh": 

 - Thời gian: Đến hết ngày 20/10/2021.  

- Nội dung, hình thức: Căn cứ kết quả phần thi “Thủ lĩnh thông thái" (đạt 

ít nhất 25/45 câu trả lời đúng), các thí sinh tiếp tục thực hiện 02 nội dung sau: 

 + Thực hiện một sản phẩm truyền thông sáng tạo để giới thiệu bản thân 

(pöster, video clip ngắn, hình ảnh, vlog,…..).  

+ Thực hiện 01 bài viết không quá 500 từ chia sẻ góc nhìn của bản thân về 

thủ lĩnh và vai trò của thủ lĩnh học sinh Trung học phổ thông hiện nay. 
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 Sản phẩm truyền thông và tệp bài viết (dạng word) gửi về Ban Tổ chức 

qua thư điện tử: tuhaohocsinhthanhphoBac@gmail.com trước 20g00 ngày 

20/10/2021 (thứ Tư).  

- Tiêu chí đánh giá, chấm điểm: Ban Tổ chức đánh giá bài dự thi của thí 

sinh trên thang điểm 20 dựa vào các tiêu chí gồm nội dung thuyết phục (10 điểm), 

hình thức ân tượng (05 điểm), sáng tạo (05 điểm).  

- Ngày 21/10/2021, Ban Tổ chức công bố danh sách 45 thí sinh tham gia 

Vòng Bán kết 1. 

Các thí sinh gửi danh sách tham gia (theo mẫu) về cho Ban qua hộp thư 

điện tử: bantnthphunhuan@gmail.com trước 17g00 ngày 16/10/2021. 

STT Họ tên 

Ngày tháng 

năm sinh 
Trường 

Chức 

vụ 

Đoàn 

Số 

điện 

thoại 

Hình thức 

đăng ký Ghi 

chú 
Nam Nữ Hình 

ảnh 

Video 

clip 

1          

2          

2. Vòng Bán kết 1 “Thủ lĩnh kết nối": 

- Thời gian: từ ngày 24/10 đến ngày 29/10/2021.  

- Nội dung: Các chủ để định hướng tổ chức hoạt động, chương trình:  

+ Tổ chức buổi sinh hoạt chi đoàn trực tuyến kiểu mẫu.  

+ Tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học 

đường". + Hoạt động tuyên truyền và vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện 

tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

+ Hoạt động văn hóa, văn nghệ trực tuyến phù hợp với học sinh.  

+ Hoạt động thế thao trực tuyến phù hợp với học sinh.  

+ Hoạt động giới thiệu phong trào “Học sinh 3 tốt".  

+ Sân chơi học thuật, sáng tạo trực tuyển.  

+ Các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số.  

+ Hoạt động tình nguyện vì người bạn ngoại thành (phát động và tổ chức 

vận động trực tuyến,...)  

- Hình thức:  

+ 45 thí sinh được chia làm 09 đội thi (mỗi đội 05 thí sinh). Mỗi đội thi 

dược Ban Tổ chức cử 01 đồng chí là Thủ lĩnh sinh viên làm huấn luyện viên để 

định hướng, hỗ trợ trong suốt quá trình xây dựng ý tưởng và triển khai thực hiện. 

mailto:bantnthphunhuan@gmail.com
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 + Các đội thi làm việc với huấn luyện viên lên ý tưởng tổ chức 01 chương 

trình, hoạt động trực tuyển triển khai trong thời gian 03 ngày (đến hết ngày 

28/10/2021).  

+ Ban Tổ chức hỗ trợ các đội thi triển khai hoạt động tổ chức trên trang 

cộng đồng “Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ Tp.HCM", ngoài ra, các đội thi chủ động 

triển khai trên trang cộng động của đơn vị có thí sinh tham gia Vòng Bán kết 1 để 

vận động, triển khai cho đoàn viên, thanh niên tham gia, tương tác nội dung do 

đội thi tổ chức.  

- Tiêu chí đánh giá, chấm điểm: Ban Giám khảo và huấn luyện viên đánh 

giá, chấm điểm thông qua quá trình theo dõi đội thi trên thang điểm 20 với các 

tiêu chí gồm nội dung (10 điểm), hình thức (05 điểm) và tính hiệu quả (05 điểm). 

Trong đó, điểm của huấn luyện viên chiếm 30%, điểm của Ban Giám khảo chiếm 

70% trong tổng điểm của thí sinh. 

 - Ngày 30/10/2021, Ban Tổ chức công bố kết quả 18 thí sinh tham gia 

Vòng Bán kết 2. 

3. Vòng Bán kết 2 “Đối mặt Thủ lĩnh":  

- Thời gian (dự kiến): từ 14g00 đến 17g00, ngày 31/10/2021 (Chủ nhật). 

 - Nội dung, hình thức: 18 thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên (theo hình thức 

trực tuyến) chia thành 09 cặp thi đấu trên phần mềm Zoom Meeting. Đối với từng 

cặp thi đấu, mỗi thí sinh có thời gian tối đa 04 phút để trình bày trước Ban Giám 

khảo và tối đa 02 phút để phản biện về các vấn để xã hội liên quan đến học sinh. 

- Tiêu chí đánh giá, chấm điểm: Ban Giám khảo chấm điểm theo thang điểm 20 

dựa trên các tiêu chí gồm phong cách, kỹ năng trình bày (05 điểm), lập luận thuyết 

phục (10 điểm) và trả lời phản biện (05 điểm). 

4. Vòng Chung kết xếp hạng “Thủ lĩnh tỏa sáng": 

 - Thời gian (dự kiến): từ 08g00 đến 11g00, ngày 07/11/2021 (Chủ nhật).  

- Hình thức: trực tuyến trên phần mềm Zoom Meeting.  

- Nội dung:  

+ Phần thi “Tài năng thủ lĩnh": 06 thí sinh tham gia Vòng Chung kết xếp 

hạng thực hiện 01 video clip thể hiện năng khiếu của bản thân (tổi đa 05 phút) gửi 

về Ban Tổ chức. Tại buổi thi, Ban Tổ chức lần lượt trình chiều các video clip dự 

thi của các thí sinh để Ban Giám khảo đánh giá, chấm điểm. 

 Tiêu chí đánh giá, chấm điểm: Ban Giám khảo đánh giá trên thang điểm 

30 với các tiêu chí gồm năng khiếu (15 điểm), cách thức thể hiện (10 điểm), sáng 

tạo và thông điệp (05 điểm).  

+ Phần thi “Trí tuệ thủ lĩnh": 06 thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm 

thông qua phần mềm Quizizz.  

Sau khi kết thúc 02 phần thi, 04 thí sinh có điểm số cao nhất tham gia phần 

thi thứ ba.  



4 
 

+ Phần thi “Kế hoạch thủ lĩnh": 04 thí sinh trình bày kể hoạch tổ chức 01 

hoạt động trực tuyển dành cho đoàn viên, học sinh của đơn vị trong bối cảnh dịch 

bệnh Covid-19 trong thời gian 05 phút. Sau khi trình bày, Ban Giám khảo sẽ đặt 

câu hỏi cho thí sinh và tiến hành đánh giá, chấm điểm.  

Tiêu chí đánh giá, chấm điểm: Ban Giám khảo đánh giá trên thang điểm 20 

với các tiêu chí gồm tính khả thi (10 điểm), tính sáng tạo (05 điểm), hình thức thể 

hiện (05 điểm).  

Sau phần thi thứ ba, 02 thí sinh có điểm số cao nhất tiếp tục tham gia phần 

thi thứ tư.  

+ Phần thi “Góc nhìn thủ lĩnh": 02 thí sinh lựa chọn 01 hình ảnh mang 

thông điệp do Ban Tổ chức chuẩn bị và trình bày quan điểm, góc nhìn cá nhân về 

nội dung và thông điệp của hình ảnh đó trong thời gian 03 phút. Sau khi thí sinh 

trình bày, Ban Giám khảo đặt câu hỏi và xếp hạng chung cuộc.  

Tiêu chí đánh giá, chấm điểm: Ban Giám khảo đánh giá trên thang điểm 10 

với các tiêu chí gồm nội dung trình bày (07 điểm) và tư duy sáng tạo (03 điểm).  

* Lưu ý: Kết quả chung cuộc là kết quả điểm cộng dồn của thí sinh sau mỗi 

phần thi tại Vòng Chung kết xếp hạng.  

II. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT: 

 1. Khen thưởng: 

-  Ban Tổ chức khen thưởng cho các thí sinh tham gia và đạt thành tích xuất 

sắc trong Hội thi theo cơ cấu giải thưởng đã xác lập.  

2. Kỷ luật:  

- Thí sinh không đảm bảo tham gia đẩy đủ các nội dung của Hội thi hoặc 

yêu cầu của Ban Tổ chức Hội thi bị hủy tư cách dự thi.  

- Trong quá tham gia, nếu có bất kỳ khiếu nại, tổ cáo liên quan đến thí sinh 

và kết quả, Ban Tổ chức sẽ xem xét, xác minh và xử lý kỷ luật nếu phát hiện sai 

phạm, gian lận kết quả. 

- Trường hợp có thí sinh bị hủy tư cách dự thi, việc bổ sung hay không do 

Trưởng Ban Tổ chức Hội thi quyết định. 

 

 BAN TỔ CHỨC HỘI THI 

 


