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THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN QUẬN PHÚ NHUẬN 

*** 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

 

THỂ LỆ 
Cuộc thi “Vũ điệu thanh xuân” 

------- 

 

I. QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG - SỐ LƯỢNG:  

1. Đối tượng:  

Học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

- Giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận. 

2. Số lượng:  

- Mỗi trường cử tối thiểu là 01, tối đa là 03 đội thi tham gia Cuộc thi. 

- Mỗi đội thi có tối thiểu 06 thành viên, tối đa 40 thành viên. Mỗi học sinh 

chỉ được tham gia duy nhất 01 đội thi của đơn vị. 

- Khuyến khích các thành viên trong đội thi có thể đến từ nhiều trường 

Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục  

thường xuyên khác nhau. 

II. QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM: 

1. Thời gian:  

- Thời gian đăng ký: 29/11/2021 - 30/11/2021. 

- Thời gian bình chọn: Từ 08g00 ngày 02/12/2021 đến 16g00 ngày 05/12/2021. 

- Thời gian công bố kết quả: 21g00 ngày 05/12/2021. 

2. Địa điểm: Trực tuyến trên chuyên trang của ngày hội tại địa chỉ 

https://ngayhoihocsinhthpt.sac.vn. 

III. QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC - NỘI DUNG: 

1. Hình thức thể hiện: 

Các đội dự thi gửi video clip biểu diễn một tiết mục nhảy được dàn dựng 

theo hình thức nhảy cổ động, nhảy hiện đại hoặc flashmod, khuyến khích sự sáng 

tạo trong hình thức thể hiện. Thời lượng của mỗi tiết mục dự thi từ 05 đến 07 phút 

(Ban Tổ chức trừ điểm đội thi quá thời gian quy định). 

* Lưu ý: Các đội thi được phép biên tập các video clip có sẵn phải đảm bảo 

chất lượng, yêu cầu theo thể lệ của Ban Tổ chức. 

- Đối với Âm nhạc sử dụng cho chương trình: Các đội thi sử dụng nhạc đệm 

(playback), nhạc tự phối khí, khuyến khích các bản phối mới theo phong cách trẻ 

trung, hiện đại (remix). Các đội thi được sử dụng một hoặc nhiều bài hát để làm 

nhạc nền dự thi. 

https://ngayhoihocsinhthpt.sac.vn/
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- Đối với trang phục biểu diễn: Các đội dự thi đảm bảo tác phong chuẩn 

mực, đồng phục phù hợp với lứa tuổi và nội dung tiết mục (không sử dụng những 

trang phục phản cảm). 

2. Nội dung:  

Các tiết mục dự thi sử dụng bài nhạc có lời hoặc không lời với nội dung thể 

hiện thông điệp về thanh xuân (những kỷ niệm đẹp tuổi học trò, khát vọng, hoài 

bão, ước mơ học trò, thầy cô, bạn bè, ca ngợi quê hương đất nước…) hoặc các 

bài hát nước ngoài có nội dung lành mạnh, phù hợp với thanh niên, học sinh và 

văn hóa Việt Nam. 

IV. CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ TIẾT MỤC: 

Tiết mục dự thi được đánh giá theo 02 phương thức: Điểm bình chọn trực 

tuyến và điểm đánh giá của Ban Giám khảo. 

1. Đánh giá theo hình thức bình chọn trực tuyến:  

Chiếm 40% tổng số điểm của đội thi. 

- Cách thức tham gia: Đội dự thi vận động đoàn viên, thanh niên và cộng 

động bình chọn cho tiết mục dự thi của đội mình bằng cách truy cập vào chuyên 

trang https://ngayhoihocsinhthpt.sac.vn. 

- Cách thức bình chọn: Ấn nút “yêu thích” video clip dự thi. 

- Số điểm của đội thi tương đương với số lượt bình chọn của khán giả. 

2. Đánh giá của Ban Giám khảo:  

Chiếm 60% tổng số điểm của đội thi. Thang điểm cho tiết mục của mỗi đội 

thi là 100 điểm, trong đó: 

- Điểm nội dung (nội dung phù hợp với yêu cầu Ban Tổ chức và thông điệp 

chuyển tải qua tiết mục): 20 điểm. 

- Điểm kỹ thuật biểu diễn (phong cách biểu diễn, dàn dựng, đội hình đồng 

nhất và tổng thể): 20 điểm.  

- Điểm sáng tạo (ý tưởng biên đạo, sáng tạo độc đáo cho tiết mục, sự hài 

hòa về âm nhạc, vũ đạo): 20 điểm.  

- Điểm âm nhạc (âm nhạc có sự hòa âm phối khí, các bản phối mới theo 

phong cách trẻ trung, hiện đại): 15 điểm. 

- Điểm trang phục (trang phục lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục, lứa 

tuổi, đạo cụ biểu diễn): 15 điểm.  

- Điểm thời lượng tiết mục (đảm bảo thời gian Ban Tổ chức đặt ra, quá 01 

phút bị trừ 05 điểm): 10 điểm.  

* Trường hợp các đội thi có điểm số bằng nhau, Ban Tổ chức căn cứ theo 

thứ tự ưu tiên để đánh giá bao gồm tính sáng tạo, thông điệp truyền tải, sự ủng 

hộ của cộng đồng. 

https://ngayhoihocsinhthpt.sac.vn/
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V. CÁCH THỨC THAM GIA CUỘC THI: 

- Đăng ký dự thi trên chuyên trang https://sukien.sac.vn/vudieuthanhxuan 

chậm nhất là 17g00 ngày 30/11/2021 (thứ Ba) và gửi video clip dự thi kèm nội dung 

chủ đề của tiết mục và thông điệp (slogan).  

- Yêu cầu đối với video clip dự thi: 

+ Thời lượng từ 05 đến 07 phút. 

+ Video clip dự thi được trình bày rõ ràng, thái độ, trang phục và tạo hình 

nhân vật đúng mực, có tính thẩm mỹ, sáng tạo, mới lạ và phù hợp với lứa tuổi. 

+ Video clip nếu sử dụng nhạc dựng thì nhạc phải đảm bảo không vi phạm 

về bản quyền (có thể sử dụng kho nhạc youtube, các nền tảng nhạc miễn phí có 

bản quyền hoặc kho nhạc của các ứng dụng quay video…). 

+ Định dạng: .avi, .mpeg, .mpg, .mkv, .wmv, .flv, .mp4 

+ Dung lượng: tối đa 01 Gigabyte (01GB). Độ phân giải: tối thiểu 1280 x 720 (720p). 

+ Video clip không được đặt watermark (không được ghi ký hiệu đè lên 

hình ảnh và slide); Đội thi lưu giữ tệp gốc để đối chiếu trong trường hợp có khiếu 

nại về bản quyền hoặc liên quan đến các giải thưởng.  

- Ban Tổ chức đăng tải các video clip dự thi trên chuyên trang chính thức 

của ngày hội để tiến hành mở bình chọn. 

VI. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC:  

- Các đội thi tham gia cuộc thi phải đăng ký, gửi danh sách và video clip 

tiết mục dự thi đúng thời gian, đối tượng theo quy định của Ban Tổ chức. 

- Các đội thi được xây dựng kế hoạch truyền thông cho hình ảnh của đội 

mình để thu hút sự quan tâm, ủng hộ, bình chọn. 

- Các đội thi phải đảm bảo chất lượng tác phẩm và bản quyền sở hữu trí tuệ 

theo quy định pháp luật về nhạc cũng như nội dung bài biểu diễn. Đồng thời chịu 

trách nhiệm về bản quyền video clip của mình, Ban Tổ chức không chịu trách 

nhiệm về mọi khiếu kiện liên quan đến tác phẩm dự thi. Ban Tổ chức có thể toàn 

quyền sử dụng các tác phẩm dự thi. 

- Thể lệ có thể điều chỉnh tuỳ theo tình hình thực tế. 

- Mọi khiếu nại về kết quả phải được thực hiện trong vòng 24 giờ sau khi 

cuộc thi kết thúc. Nếu có bất cứ vấn đề phát sinh, quyết định của Trưởng Ban Tổ 

chức ngày hội là quyết định cuối cùng. 

VII. GIẢI THƯỞNG: 

- 01 giải Nhất: Giấy chứng nhận, hiện kim, quà tặng của đơn vị tài trợ. 

- 01 giải Nhì: Giấy chứng nhận, hiện kim, quà tặng của đơn vị tài trợ. 

- 01 giải Ba: Giấy chứng nhận, hiện kim, quà tặng của đơn vị tài trợ. 

- 01 giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận, hiện kim, quà tặng của đơn vị tài trợ. 
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- 01 giải Đội thi có tiết mục được yêu thích nhất: Giấy chứng nhận, hiện 

kim, quà tặng của đơn vị tài trợ. 

* Lưu ý: Trong quá trình diễn ra cuộc thi, tùy vào số lượng và chất lượng 

các tiết mục tham gia, Ban Tổ chức sẽ điều chỉnh cơ cấu giải thưởng phù hợp. 

 

 

 
BAN TỔ CHỨC NGÀY HỘI 
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THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN QUẬN PHÚ NHUẬN 

*** 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

 

THỂ LỆ  
Không gian “Học lí thuyết - Mê thực hành - Chọn sáng tạo” 

----- 

1. Đối tượng: Các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm học thuật, sáng tạo, nghiên cứu 

khoa học tại các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận (mỗi trường cử từ 01 đến 02 Câu lạc 

bộ, Đội, Nhóm tham gia). 

2. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 01/12/2021. 

- Thời gian dự thi: Từ 08g30 đến 17g30 ngày 05/12/2021 (Chủ nhật). 

- Địa điểm: Trực tuyến tại chuyên trang https://ngayhoihocsinhthpt.sac.vn. 

II. QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC - TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM: 

1. Hình thức: 

Các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm học thuật, sáng tạo nghiên cứu khoa học gửi 

hình ảnh và video clip giới thiệu về quy mô hoạt động, hình thức sinh hoạt; Nội 

dung hoạt động; Kết quả hoạt động; Định hướng phát triển; Sản phẩm, ứng dụng 

của Câu lạc bộ, Đội, Nhóm kèm phần giới thiệu, thuyết minh (không quá 500 từ, 

font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13). 

2. Tiêu chí chấm điểm: Thang điểm tối đa là 100 điểm, trong đó: 

- Quy mô hoạt động, hình thức sinh hoạt (thời gian thành lập, cách thức tổ chức, 

số lượng, thành phần, khả năng thu hút và tập hợp học sinh tham gia): 15 điểm. 

- Nội dung hoạt động (mục tiêu hoạt động, sự đa dạng, hấp dẫn, sáng tạo 

trong nội dung, trưng bày sản phẩm cụ thể): 25 điểm. 

- Kết quả hoạt động (thành tích đạt được, các chương trình đã thực hiện, 

giá trị và hiệu ứng lan tỏa): 20 điểm. 

- Phần trình bày, giới thiệu về hoạt động (thuyết minh thể hiện rõ quy mô, 

nội dung, kết quả hoạt động): 20 điểm. 

- Định hướng phát triển trong tương lai (chương trình sắp tổ chức, quy mô, 

số lượng và giải pháp phát triển): 20 điểm. 

III. CÁCH THỨC THAM GIA: 

- Đăng ký tham gia, gửi hình ảnh, video clip (chất lượng full HD 1920 x 

1080 với các định dạng sau: .mp4, .mkv, .avi) mô hình, sản phẩm và kèm bài 

thuyết minh tại chuyên trang thông tin: https://ngayhoihocsinhthpt.sac.vn chậm 

nhất là 17g00 ngày 29/11/2021 (thứ Hai). 

https://ngayhoihocsinhthpt.sac.vn/
https://ngayhoihocsinhthpt.sac.vn/
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IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC:  

- Các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm tham gia phải đăng ký và gửi hình ảnh, video 

clip mô hình, sản phẩm, nội dung giới thiệu đúng thời gian, theo quy định của Ban 

Tổ chức. 

- Ban Tổ chức bố trí không gian triển lãm cho các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm 

trong khuôn khổ ngày hội. 

- Ban Tổ chức có quyền quyết định cuối cùng trong mọi trường hợp; có 

quyền từ chối các mô hình, sản phẩm bị phát hiện vi phạm bản quyền hoặc đã 

được đăng ký quyền sở hữu trí tuệ từ cá nhân hoặc tổ chức khác. Ban Tổ chức 

không chịu trách nhiệm về mọi khiếu kiện liên quan đến sản phẩm dự thi. 

- Ban Tổ chức có thể toàn quyền sử dụng các tác phẩm dự thi. 

- Thể lệ có thể điều chỉnh tuỳ theo tình hình thực tế. 

V. GIẢI THƯỞNG: 

- 01 giải Nhất: Giấy chứng nhận, hiện kim, quà tặng của đơn vị tài trợ. 

- 01 giải Nhì: Giấy chứng nhận, hiện kim, quà tặng của đơn vị tài trợ. 

- 01 giải Ba: Giấy chứng nhận, hiện kim, quà tặng của đơn vị tài trợ. 

- 02 giải Khuyến khích: Hiện kim, quà tặng của đơn vị tài trợ. 

 

 

 
BAN TỔ CHỨC NGÀY HỘI 

 

 

 


