
UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

BAN CHỈ ĐẠO HÈ   

Số:         /KH-BCĐ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lạng Sơn, ngày        tháng 7 năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi nhảy cộng đồng với chủ đề “Sứ mệnh Thanh niên” 

Tổng kết và trao thưởng hoạt động Hè thành phố Lạng Sơn năm 2022 

------- 

 
Căn cứ Kế hoạch số 169/KH-BCĐ, ngày 27/4/2022 của Ban chỉ đạo hè 

thành phố Lạng Sơn về tổ chức hoạt động hè năm 2022, Ban Chỉ đạo Hè thành phố 

xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi nhảy cộng đồng “Sứ mệnh Thanh niên”; Tổng 

kết và trao thưởng hoạt động Hè thành phố Lạng Sơn năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia các hoạt 

động Đoàn - Đội, các hoạt động văn hóa văn nghệ, góp phần tạo sân chơi bổ ích, 

an toàn, lành mạnh, vui tươi, phấn khởi cho các em trong dịp hè, động viên đoàn 

viên, thanh thiếu nhi thi đua lao động, học tập tốt. 

2. Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố được giao lưu, học 

hỏi, tăng cường tình đoàn kết; rèn luyện kỹ năng cho đoàn viên thanh thiếu nhi 

tham gia các hoạt động tập thể; góp phần tạo sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh, 

vui tươi, phấn khởi trong dịp hè, động viên đoàn viên, thanh thiếu nhi thi đua lao 

động, học tập tốt. 

3. Huy động mọi lực lượng và cơ sở vật chất tổ chức hoạt động vui hè lành 

mạnh cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, 

các lực lượng xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục đoàn viên, thanh 

thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Đồng thời, khen thưởng động viên đối với các tập 

thể, cá nhân thực hiện tốt hoạt động Hè trên địa bàn dân cư. 

4. Các hoạt động phải đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế thi 

đua sôi nổi, lành mạnh cho đoàn viên thanh niên và đảm bảo công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 tại thời điểm tổ chức. 

II. NỘI DUNG 

1. Thời gian, địa điểm  

- Thời gian: 01 buổi, từ 19h30’ đến 21h30’, ngày 10/8/2022 (dự kiến). 

- Địa điểm: Tại Hội trường Thành uỷ - UBND thành phố Lạng Sơn (Số 2, 

đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn). 

(có công văn triệu tập lực lượng cụ thể sau) 
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2. Chương trình chi tiết 

- Từ 19h00’ - 19h20’: Các đơn vị tập trung, chuẩn bị Hội thi. 

- Từ 19h30’ – 21h30: Diễn ra các nội dung chính, gồm: 

 + Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

 + Phát biểu khai mạc Hội thi; 

 + Thông qua nội dung chương trình; 

+ Công bố thể lệ, thành phần Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi; 

+ Diễn ra phần thi Nhảy cộng đồng của các đơn vị; 

+ Trao khen thưởng Hè năm 2022; 

+ Trao giải thưởng Hội thi Hè năm 2022; 

 + Kết thúc. 

3. Nội dung, thể lệ Hội thi Hè nhảy cộng đồng chủ đề “Sứ mệnh Thanh 

niên” năm 2022 

3.1. Đối tượng, số lượng dự thi: 

- Đối tượng: Đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố từ 08 đến 30 

tuổi (Cấp xã, phường có thể tổ chức sơ khảo, sau đó tập luyện dự thi cấp thành phố). 

- Số lượng: Mỗi xã, phường thành lập 01 đội dự thi từ 15 - 30 thành viên 

(Nếu số lượng thành viên của Đội không đủ hoặc vượt quá theo quy định, Ban Tổ 

chức sẽ trừ điểm đối với tiết mục dự thi đó). Mỗi đội có thể sử dụng thêm thành 

viên mang tính tạo hình cho phần trình diễn, nhưng không quá 05 người; khi tham 

dự phải đăng ký thông tin theo mẫu bản đăng ký gửi kèm Kế hoạch này. 

3.2. Nội dung, tiêu chí đánh giá và cách tính điểm: 

* Nội dung:  

- Mỗi đội thi được tự do lựa chọn và thể hiện khả năng sáng tạo bằng cách 

dàn dựng kết cấu kịch bản, triển khai đội hình biểu diễn dựa trên sự kết hợp của 

nhiều thể loại nhạc nền như nhạc Dân vũ, khiêu vũ, hiphop, các bài nhạc sinh hoạt 

cộng đồng (có thể là một hoặc nhiều bài trong một phần thi, thời gian biểu diễn tối 

đa 07 phút). 

- Tiết mục dự thi có thể sử dụng các video hoặc powerpoint minh hoạ cho 

phần trình diễn (các đơn vị chủ động cử người phối hợp chạy trình chiếu khi đến 

tiết mục của mình). 

- Tiết mục dự thi không được sử dụng các động tác gây phản cảm với người 

xem. Phải thể hiện được tiết tấu vui nhộn trong sinh hoạt cộng đồng. 
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- Khuyến khích các đội chuẩn bị đồng phục biểu diễn (trang phục phải có tính 

thẩm mỹ, phù hợp với nội dung chương trình và thuần phong mỹ tục dân tộc; không 

được sử dụng trang phục có hình ảnh phản cảm hoặc những câu chữ khiếm nhã). 

* Cách tính điểm: Điểm được tính bằng điểm trung bình cộng của các thành 

viên Ban giám khảo, tổng điểm là 100, với các tiêu chí: 

- Biễu diễn đẹp mắt, đồng đều động tác: 50 điểm. 

- Trang phục biểu diễn phù hợp, chỉnh chu: 20 điểm. 

- Không khí vui tươi, sáng tạo: 20 điểm. 

- Kỷ luật sân khấu: 10 điểm. 

- Thời gian trình bày một tiết mục không quá 07 phút; nếu vượt quá thời 

gian quy định thì bị trừ theo các mức sau: 

+ Từ 30 giây đến dưới 01 phút:   Trừ 0,5 điểm 

+ Từ 01 phút đến dưới 02 phút:   Trừ 01 điểm 

+ Từ 02 phút trở lên:    Trừ 02 điểm. 

- Đối với tiết mục dự thi không đảm bảo về số lượng thành viên tham dự (ít 

hoặc nhiều hơn) số lượng quy định, bị trừ 10 điểm. 

3.3. Quy định chung: 

- Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cao nhất. Thí sinh và đội thi vi 

phạm Điều lệ cuộc thi sẽ chịu mọi hình thức xử lý của Ban Tổ chức Hội thi. 

- Các thí sinh và đội thi có quyền khiếu nại và phản ánh trực tiếp với Ban Tổ 

chức ngay sau khi kết thúc phần thi của các đội hoặc sau khi công bố kết quả, 

không được làm gián đoạn, gây rối trong khi các đội thi khác thực hiện phần thi. 

3.4. Tiến trình diễn ra Hội thi: 

* Thời gian đăng ký: Các đơn vị đăng ký dự thi theo mẫu quy định và gửi về 

Thành đoàn trước ngày 29/7/2022. 

* Đăng ký tham dự Hội thi (theo mẫu chung của Ban Tổ chức đính kèm Kế 

hoạch này) và gửi qua hình thức sau: 

+ Email: thanhdoanls@gmail.com hoặc Zalo đ/c Đào Thị Bình, 

0386.806.995. 

+ Điện thoại Văn phòng Thành đoàn: 0205.3.716.265. 

* Thời gian bắt thăm thứ tự dự thi: 14h00’, ngày 01/8/2022 tại Văn phòng 

Thành đoàn. 

* Thời gian khớp sân khấu: Dự kiến 14h00’, ngày 10/8/2022 tại Hội trường 

Thành uỷ - UBND thành phố Lạng Sơn (Số 2, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, 

thành phố Lạng Sơn). 

mailto:thanhdoanls@gmail.com
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* Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi: Từ 19h30’, ngày 10/8/2022 tại Hội 

trường Thành uỷ - UBND thành phố Lạng Sơn (Số 2, đường Lê Lợi, phường Vĩnh 

Trại, thành phố Lạng Sơn). 

4. Cơ cấu giải thưởng 

- 01 giải Nhất: Tiền thưởng trị giá 2.000.000đ (Hai triệu đồng) và Cờ của 

Ban tổ chức Hội thi. 

- 01 giải Nhì: Tiền thưởng trị giá 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn 

đồng) và Cờ của Ban tổ chức Hội thi. 

- 02 giải Ba: Tiền thưởng trị giá 1.000.000đ/giải (Một triệu đồng) và Cờ của 

Ban tổ chức Hội thi. 

- 04 giải Khuyến khích: Tiền thưởng trị giá 700.000đ/giải (Bảy trăm nghìn 

đồng) và Cờ của Ban tổ chức Hội thi. 

+ Giải chuyên đề: Trên thực tế các phần thi, Ban Tổ chức tiến hành trao 02 

giải chuyên đề với tiền thưởng trị giá 200.000đ/giải (Hai trăm nghìn đồng) và Giấy 

Chứng nhận của Ban tổ chức Hội thi. 

5. Tổng kết và trao khen thưởng hoạt động Hè thành phố Lạng Sơn 

năm 2022 

5.1. Số lượng khen thưởng: 

Ban Chỉ đạo Hè thành phố căn cứ vào kết quả hoạt động của các đơn vị, tiến 

hành trao khen thưởng cho 08 tập thể và 10 cá nhân (mỗi đơn vị gửi trình khen 

thưởng không quá 01 tập thể và 01 cá nhân). 

5.2. Quy định hồ sơ khen thưởng: 

- Căn cứ điều kiện tình hình thực tế, Đoàn cơ sở các phường, xã chủ động 

tham mưu cho Ban Chỉ đạo hè phường, xã thực hiện tốt công tác thi đua khen 

thưởng tại cơ sở, kịp thời động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong công tác hè trên địa bàn dân cư. 

- Gửi hồ sơ khen thưởng gồm cả bản cứng và bản điện tử (theo email 

thanhdoanls@gmail.com) về Thành đoàn - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo hè 

thành phố trước ngày 31/7/2022 để làm căn cứ tham mưu cho Ban Chỉ đạo hè 

thành phố họp xét khen thưởng theo quy định. 

- Hồ sơ khen thưởng gồm: 

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của BCĐ Hè xã, phường; 

+ Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng; 

+ Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; 

+ Tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; 

+ Báo cáo thành tích của tập thể hoặc cá nhân đề nghị khen thưởng (02 bản). 

mailto:thanhdoanls@gmail.com
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành đoàn - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Hè 

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng, triển khai Kế hoạch; chỉ đạo thực 

hiện có hiệu quả các nội dung thi, lập dự toán, quyết toán kinh phí tổ chức Hội thi 

được trích từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Thành đoàn năm 2022. 

- Tham mưu thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký và các nội dung khác đảm 

bảo tổ chức Hội thi. 

- Ban hành Giấy mời đại biểu, xây dựng kịch bản, chọn cử người dẫn 

chương trình hội thi. 

- Liên hệ chuẩn bị cơ sở vật chất, âm thanh áng sáng và các điều kiện cần 

thiết để tổ chức các nội dung chương trình theo kế hoạch. 

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan đảm bảo công tác an ninh, y tế, 

nguồn điện, địa điểm tổ chức, vị trí để xe,... 

2. Ban chỉ đạo Hè xã, phường 

- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền tới đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu 

nhi và nhân dân về nội dung Chương trình. 

- Tổ chức rà soát, tập hợp các đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn có sở 

thích, đáp ứng đủ các điều kiện để tập luyện tiết mục, chủ động kinh phí trang phục 

biểu diễn, hóa trang, phương tiện đi lại… trong suốt quá trình tập luyện và tham 

gia Hội thi hiệu quả; đồng thời gửi hồ sơ đăng ký đảm bảo thời gian quy định. 

- Huy động đông đảo lực lượng cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân 

dân tới cổ vũ các hoạt động tại chương trình. 

3. Trân trọng đề nghị Cung Thanh Thiếu nhi tỉnh Lạng Sơn: Giới thiệu 

01 đồng chí tham gia Ban giám khảo Hội thi, gửi danh sách về Thành đoàn trước 

ngày 01/8/2022 theo địa chỉ email: thanhdoanls@gmail.com. 

4. Phòng Văn hoá – Thông tin thành phố: Cử 01 đồng chí tham gia Ban 

giám khảo Hội thi, gửi danh sách về Thành đoàn trước ngày 01/8/2022 theo địa chỉ 

email: thanhdoanls@gmail.com. 

5. Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố: Chuẩn bị hội trường, maket, 

âm thanh ánh sáng và các điều kiện khác phục vụ Hội thi. 

6. Các thành viên Ban chỉ đạo Hè thành phố: Dự hội thi và đôn đốc, kiểm 

tra các xã, phường được phân công phụ trách tập luyện, tham gia hội thi. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi nhảy cộng đồng chủ đề “Sứ mệnh 

Thanh niên”; Tổng kết và trao thưởng hoạt động Hè thành phố Lạng Sơn năm 

2022. Đề nghị Ban chỉ đạo hè các xã, phường triển khai thực hiện đảm bảo 

hiệu quả. 

mailto:thanhdoanls@gmail.com
mailto:thanhdoanls@gmail.com
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Mọi vướng mắc liên hệ Thành đoàn Lạng Sơn – Cơ quan thường trực BCĐ 

Hè thành phố, số điện thoại: 02053.716.265; email: thanhdoanls@gmail.com./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- CT, PCT UBND thành phố; 

- Tỉnh đoàn Lạng Sơn; 

- Ban TTN-TH Tỉnh đoàn; 

- Cung Thanh thiếu nhi tỉnh;            

- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Các thành viên BCĐ Hè thành phố; 

- Phòng VH-TT thành phố; 

- Trung tâm VH-TT thành phố; 

- BCĐ Hè 8 xã, phường; 

- Đoàn Thanh niên 8 xã, phường; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT, Thành đoàn. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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BCĐ HÈ THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

BCĐ HÈ PHƯỜNG/XÃ…. 

***  

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lạng Sơn, ngày  …..  tháng …… năm 2022 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ 
Hội thi nhảy cộng đồng “Sứ mệnh Thanh niên” thành phố Lạng Sơn năm 2022 

----------- 

 

 

TT Đơn vị Tên tiết mục nhảy cộng đồng 
Số lượng 

Đoàn viên, Thanh thiếu nhi tham gia 
Ghi chú 

     

 

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