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KE HOACH 
A• A - A A P. A. 

Hçn thi Dan vu  the thao tnjc tuyen trong hç thong Hçn nam 2022 

Thirc hin K hoach  s 02/KH-DCT, ngáy 25/3/2022 cüa Doàn Chü tjch 
Trung 1.Iong Hi Lien hip Phi n1t Vit Nam to chirc Hi thi Dan vu the thao 
tnjc tuyên trong h thông Hi; Ban Thu&ng vii Hi Lien hip Phi nir tinh Lao 
Cai ban hành ké hoach triên khai nhu sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 
1. Mic dIch 
- Tang ci.thng cong tác tuyên truyn, vn dng hi viên, phçi nr 1ira ch9n 

môt hInh thirc the diic, the thao phñ hp dé rèn 1uyn, nâng cao sc kbôe, qua 
do, thu hut dông dão hi vien; phi nü vã Nhân dan tham gia hot dng cOa to 
chirc Hi và tp 1uyn các mon the dic the thao quân chüng. 

- Tao san choi lành rnnh, b Ich cho hi viên, phii n€, gop phAn nâng cao 
ctii sOng van hóa, tinh than cho phii n&, xây dimg hInh ánh ngu6i ph nr Vit 
Nam thai dai  im5i Co sirc khOe dê thirc hin tOt trách nhim vOi ban than, gia 
dInh, xã hi Va dat nuóc. 

- Lan tOa hInh ânh v hoat dng Hi và dóng gop ci1a hi viên; phii nü vâo 
xay dirng di song van hóa & co sâ trên nên tang rn.ng xã hi. 

- Thit thirc hithng lrng k nim 76 nàm ngây The thao Vit Nam 
(27/3/1946- 27/3/2022), k nirn 21 näm Ngày Gia dInh Vit Nam (28/6/2022); 
Hixàng rng Cuc 4n dng "Toàn dan rèn 1uyn than the theo gisong Bác Ho vi 
di" giai doan 2021- 2030; triên khai Chucing trinh dan vu, the dc, the thao 
quân chOng trong hi viên, phii ntt theo tinh than Nghj quyêt Dai  hi  dai  biêu 
ph%i nt toàn quOc lan thir XIII. 

2. Yêu cãu 
- Triên khai rng kh&p tOi các cp Hi, dm vj tr1rc thuc, các câu lac 

b/tO/nhóm phi n€ 1uyn t.p the dc the thao trong toãn tinh; buy dng dông 
dão can b, hi viên, ph nü tham gia huâng ing. 

- Các boat  dng th chirc thit thrc, nghiêm thc, tit kii, darn bâo an toàn 
phOng, chông djch Covid- 19. 

II. CHU BE, DO! TU'NG, NQI DUNG, H!NH THUC THI 
1. Chü dé hi thi: "Vu diu khoé, dçp" 

2. Di tuçrng dir thi 
Can b Hi LHPN các cp Va các dn vi trirc thuôc, các câu lac b/tô/nhóm 

phii n dan vü/rèn 1uyn the dic, the thao thiqc thành 1p & các dja phung trong 
câ nuOc. Môi huynJthanh phO/thj xã tir 02 bài dir thi tr& len. Dn vi trtrc thuc 
tir 01 bài dir thi tr& len. 
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3. Ni dung thi 
- Các tiêt miic dan vu the thao dông di trén nên nhac là các ca khüc Vit 

Nam ca ngçii qué huong, dat nixOc, gia dInh, truyên thông tot dçp cüa phii nr 
Viét Nam, khuyên khich sir ding nhc nén the hin bàn sac van hóa dan tc. 

- Mi bài dr thi sê gm 02 tit miIc dan vu th thao, trong do cO 01 tiêt mvc 
là mt trong so các bài dan vu mu do Trung txong Hi LHPN Vit Nam cung 
cap (duc däng tãi hen Fanpage Hi Lien hip Phi nr Vit Nam dja chi ththng 
link: https://www. facebook.com/trunguonghoilienhiepphuflUVietflam)  và 01 ti êt 

muc tu ch9n cüa &i dir thi. 
- Tng thii gian cho 02 tit mic không qua 9 phüt. 

4. HInh thirc thi 
Thi tric tuyên. H)i LI-IPN cap huyn và don vj trrc thuc tOng hqp bài dr 

thi cüa dja phuang, don vj glri ye Hi LHPN tinh (qua Ban Tuyén giáo — ChInh 
sách lut pháp) dê dàng tâi trén fanpage cüa Hi LHPN tinh. 

Hti thi duqc t chrc theo 2 vOng: 

Vbng 1: Sc Io9i ó' ctp 1mb 
- Hi LHPN tinh tip nhn, dng tái các bài dir thi trên fanpage cüa Hti LHPN 

t'inh Lao Cai tti dja chi https://www.facebook.comlhoilienhiepphuflUtiflhlaOCai   

- Hi LHPN các cp thirc hin tuyên truyn, vn dng hi viên, ph nt, 
Nhân dan trong tác trén mng xâ hi Facebook. 

- Kt qua tuong tác là ngun thông tin tham khão quan trQng d Hi LHPN 
tinh lra ch9n 02 bài dr thi xuât sac nhât dê gcri ye Trung uang Hi. 

- Trung uong Hi sê ch9n 30 bài thi xut sc vào vOng chung kêt. 

Vbng 2: Vèng chung kit 
- Däng tái 30 bài thi xuât s.c trên trang Fanpage Hi LHPN Vit Nam. 

- Ban T chirc 1ra ch9n ra 21 bãi thi xut sc nht d trao giâi da trên kt 
qua châm cüa Ban giám khão và két qua tuong tác. 

5. Thè'i gian 
- Các di gi:ri bài di,r thi cho Hi LHPN cap huyn và don vj trirc thuc dé 

tong hqp và gui ye Hi LHPN tinh trucc ngày 15/5/2022. 
- Hi LI-IPN các tinh dàng tài trên Fanpage Hi LHPN tinh tr ngày 15 dn 

ngày 25/5/2022; 1ira chn 2 bài dr thi g1ri ye Trung isang Hi LHPN Vit Nam 
trirOc ngày 30/5/2022. 

- Trung trong Hi dãng các bài thi vOng 2 tir ngày 30/5- 15/6/2022 dê nhn 
bInh ch9n và to chirc châm thi sau ngày 15/6/2022. 

- Kt qua së dtrçic cong b và trao giãi trong dip  k' nim 21 näm Ngày Gia 

dlnh Vit Nam 2 8/6/2022. 

6.GiãithirOng 
Hti LHPN tinh sê trao giây chüng nhn cho 02 bài dir thi xuât sac nhât 

di.rcic lra ch9n gui ye Trung uong Hi ('Chi tie! The 'e h(31 (hi güi kern) 
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III. TO CHI5'C THIXC HIN 
1. Hi Lien hip phii n& tinh 
- Xây drng k hoch trin khai Hi thi. 

Giao cho Ban Tuyên giáo - ChInh sách 1ut pháp chju trách nhim thông 
tin ye Hi thi, däng tãi, theo dOi tuclng tác,  cac bài thi trén Fanpage cüa Hi 
LHPN tinh; tham mtxu 1ira ch9n bài dr thi xuât sac gi'ri ye Trung wmg Hi. 

2. Hi Lien hip phy nü' cap huyn và don vi trirc thuc 
- Tuyên truyn, vn dng can b, hi viên, phii nU tIch cçrc hixing irng tham 

gia dir thi. 

- Huàng dan, tip nhn và tng hçip bài dir thi gri v Hi LHPN tinh. 
- Tuyên truyn, vn ding, huâng dn can b, hi viên, phii nU và Nhân dan 

theo dôi, an "like", "share" các bài dir thi duçic clang tâi. 

Trên day là k hoch t chirc Hi thi Dan vu th thao trirc tuyn cUa Ban 
Thithng viii Hti LHPN tinh Lao Cai, dê nghj Hi LHPN các huyn/thj xälthành 
phô và don vj trrc thuc triên khai thrc hin. Thông tin chi tiêt lien h: Ban 
Tuyên giáo - ChInh sách lut pháp qua dông chI Trân Thj Ninh Duyên, Emai: 
bantuyengiaohoiphunulaocaigmail.com, din thoti 3.842.693 .1. 
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(Ban hànli kern K hoçich sá: 

I. DÔi ttrqng, s ltrçrng dir thi 

1. Dôi twçlng. Can b Hi LI-IPN các cp và các dcin vj tric thuc, các câu 
lc btiItô/iThóm phi nQ dan vü/rèn 1uyn the diic the thao duqc thành 1p i các 
dja phucmg trong cã nixóc. Môi ccr sâ Hi phii nir (Hi LHPN cap xã!phi.thng/thj 
trân và twmg dxong) g1ri tôi thiêu 01 bài dix thi. 

2. So Iwçing ngwà'i (ham gia: Tr 8 ngu?i/di tr& len. 
A II. Chu dc, nçn dung thi 

1. Chü d&: "Vu diu khôe, dçp" 

2. N3i dung (hi 
- Các tit m11c dan vU th thao dng di trén nn nhac là các ca khtiic Vit 

Nam ca ngi quê humg, dat nuc, gia dInh, truyên thông tot dçp cUa phii nU 
Vit Nam, khuyên khich sà diing nhac nén the hin bàn sac van boa dan tc. 

- Mi bài dir thi sê gm 02 ti& miic dan vU th thao, trong do có 01 tiêt rniic 
là mt trong so các bài dan vu rnâu do Trung uong Hi LHPN Vit Nam cung 

cap và 01 tiêt muc tir chon cUa dôi dir thi. 
- Tong thai gian cho 02 tiêt rniic không qua 9 phüt. 

III. HInh thfrc, cách thirc dir thi 

1. Hmnh thá'c: Thi trirc tuyn. Các di thi glri video clip ghi hmnh bài thi v 
Hti LHPN cap huyn và don vj trirc thuc. Hi LHPN cap huyn và dan vj trrc 
thuOc tong hçip bài dr thi cUa dja phuang, dan vj gi:ri ye Hi LHPN tinh (qua Ban 
Tuyên giáo — ChInh sách 1ut pháp) dê dãng tãi trên fanpage cUa Hi LHPN tinh. 

2. Cách (hfrc dr (hi 
Cuc thi ducic to chirc 2 vOng: 

Vông 1: Scilogi & cá'p tinh 

- Hi LFIPN tinh tip nhn, däng tài các bài dir thi trên fanpage Hi Lien hip Ph 
nCt tinh Lao Cai ti dja chi hllps://www.facebook.comlhoilieflhiePPhUnutmhlaocai. Hi 

LHPN các cap thirc hin tuyên truyên, vn dng hi viên, phii nU, Nhân dan tucmg tác 
trén mng xâ hi Facebook. 

Kt qua tuang tác là ngun thông tin tham khão quanrQng d Hi LHPN 
tinh hra chçn 02 bài dir thi xuât sac nhât dê g11i ye Trung uong Hi. 

- Trung ircing Hi sê ch9n 30 bài thi xut sc vào vOng chung kit. 

Vông 2: Vông chung ke't 

- Dang tãi 30 bài thi xut sc trén trang Fanpage Hi LHPN Vit Nam. 

- Ban T cht1rc hra ch9n ra 21 bài thi xut sAc nhAt d trao giãi dira trên kt 

qua châm cUa Ban giám khão và ket qua tt.rang tác. 
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5. Thô'i gian 
- Các di giri bài dir thi cho Hi LHPN cp huyn và dan vj trirc thuc dê 

tong hçip và gcri ye Hti LHPN tinh Hi LHPN tinh trisâc ngây 15/5/2022. 

- Hi LHPN các tinh däng tãi trên fanpage Hi LHPN tinh tr ngày 15 dn 
ngày 25/5/2022; 1ira ch9n 2 bài dir thi gui ye Trung uang Hi LHPN Vit Nam 
truOc ngày 30/5/2022. 

- Trung uo'ng Hti dãng các bài thi vOng 2 tr ngày 3 0/5- 15/6/2022 d nhn 
bInh chçn và to chuc châm thi sau ngày 15/6/2022. 

- K& qua së dtrqc cOng b và trao giâi trong djp k' nim 21 nãm Ngày Gia 
dInh Viêt Nam 2 8/6/2022. 

6. Giãi thirong 
Hi LHPN tmnh sê trao giy chirng nhn cho 02 bài d thi xut sc nhât 

di.rccc hra chçn gui ye Trung ixcing Hi. 
A 

IV. Quy d!nh  ye cac phan thi 
1. Ni dung dirqc dan drng ch.t lucmg t&, dung thuAn phong m9 tiic, 

không có các hInh ãnh, ni dung phãn cam, vi phm bàn quyên, không vi phm 
các quy djnh cam cUa Nhà nixác; sü' diing nhc nên dung quy djnh; các dng tác 
dêu, dçp, dUng nhc, nhjp nhàng, khOe khoãn, sôi dng, vui ttroi, biêu cam. 

Di vâi tit mlic tu chçn: 
- Không duçic sao chép toàn b hoc trên 50% ni dung các bài dan vu the 

thao cUa tác giãlnhóm tác già khác cia dàng trén các phiicmg tin thông tin dii 
chUng, các trang mng xã hi. 

2. Các bài dir thi có chU thich v ten bài nhtc và ten dan vj di:r thi, néu Y 
nghia hoc l do lira ch9n bài nhc, trang phic và các dtng tác dan vu the thao. 

3. Mtt s yêu cu cu th& 
+ M& bài dir thi là 01 video clip gm 02 tit mvc  dan vU th thao dài 

không qua 9 phUt. Chat krqng am thanh, hInh ãnh sinh dng, rö net, không rung, 
glat. 

+ Trang phic dr thi phU hçvp, ljch sir, dam báo dUng thun phong m tiic, 
có yêu to nhn din cUa Hi LHPN Vit Nam phU hqp vói tiêt mic dir thi (Tham 
khâo mt so mâu trang phiic dan vU do Trung uong Hi giâi thiu). 

+ Drccc dông dão phi nU yêu thIch, bInh ch9n (th hin tInh di chUng, 
ngh thut, khuyên khIch các tiêt miic the hin bàn sac van hóa yang mien). 

+ Bài dir thi có djnh dang duôi file.mp4; cht hrqng hInh ánh: HD, thi thiêu 
72Op, tOi cia lO8Op; ti 1 khung hInh 16:9. 

V. TIEU CHI CHAM DIEM 

- Các bài dr thi dam bão các yêu cAu cüa mic III. 
- V ni dung, s 1isçng: DUng ni dung, chU d& so luvng thành viên dUng 

quy djnh. 
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- V ngh thut, din xut: din xut vui tuai, tir tin, th hin cam xüc, khI 
the truyên cam hirng, cuôn hut ngl.räi xem và có tinh sang tao. 

- V trang phc: dng phic dçp, ljch sr, th hin sr khöe khon, có yu t 
nhn din cüa Hi, phü hçip vol tiêt miic dir thi. 

- Khã näng nhân rng cüa tit miic t1r ch9n. 

- Các bài dr thi có nhiu tixcmg tác (luçit bay to cam xüc, luçt chia sé). 
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