
HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH 

ỦY BAN HỘI THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

*** 

Số: 14 -CV/UBH 
“V/v triển khai cuộc thi nhảy  

‘Vững tin Việt Nam’ năm 2021” 

 

 

Hoài Nhơn, ngày 24 tháng 9 năm 2021 

Kính gửi: Các cơ sở Hội trong toàn thị xã. 

 Thực hiện Công văn số 74-CV/UBH, ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ủy 

ban Hội tỉnh Bình định về việc triển khai cuộc thi nhảy “Vững tin Việt Nam” năm 

2021. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị xã triển khai cuộc thi nhảy “Vững tin Việt 

Nam”, cụ thể như sau: 

 1. Đối tượng: các Câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên trên địa bàn thị xã (mỗi 

đội thi từ 2-7 thành viên). 

 2. Nội dung, hình thức: 

 - Các đội thi quay video clip nhảy trên nền nhạc các ca khúc tuyên truyền 

phòng chống dịch bệnh Covid-19, cổ vũ lực lượng tuyến đầu chống dịch và kèm 

thông điệp tuyên truyền. 

 - Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến. 

- Thí sinh tham gia được chia làm 02 bảng thi: Bảng A và Bảng B, cụ thể: 

+ Bảng A: Thi cá nhân. 

+ Bảng B: Thi nhóm (tối đa 7 người, các thành viên trong nhóm phải tuân 

thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID - 19). 

- Thời gian mỗi clip: tối đa 07 phút. 

 3. Thời gian, cách thức nhận clip dự thi: 

 - Thời gian nhận clip dự thi: từ ngày 25/9 – 15/10/2021. 

 - Các thức gửi clip dự thi: Gửi trực tiếp về Trung tâm hoạt động Thanh 

thiếu nhi tỉnh qua Fanpage: “Nhảy vững tin Việt Nam năm 2021” trước 16h00, 

ngày 14/10/2021. 

 4. Cơ cấu giải thưởng: 

 - Giải tuần (cả Bảng A và Bảng B): 05 Giải tuần. 

 - Giải Chung cuộc (từng Bảng): 

 + 01 Giải Nhất: Gồm Giấy Chứng nhận và tiền thưởng. 

 + 01 Giải Nhì: Gồm Giấy Chứng nhận và tiền thưởng. 

 + 03 Giải Ba: Gồm Giấy Chứng nhận và tiền thưởng. 

 + 05 Giải Khuyến khích: Gồm Giấy Chứng nhận và tiền thưởng. 
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 Lưu ý: Để cuộc thi được triển khai hiệu quả, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam 

thị xã đề nghị các cơ sở Hội trong toàn thị xã triển khai một số nội dung sau: 

 - Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thông tin cuộc thi đến đoàn viên, 

thanh niên thông qua các kênh thông tin, Fanpage chính thống của Đoàn, Hội và 

vận động các Câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên tích cực tham gia. 

 - Hội LHTN Việt Nam các trường THPT tham gia dự thi ít nhất 01 video/ 

trường. Khuyến khích mỗi cơ sở Hội các phường, xã có 01 video tham gia dự thi. 

 Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị xã đề nghị các cơ sở Hội trong toàn thị xã 

nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên và và báo cáo số lượng tham gia 

khi kết thúc cuộc thi về Văn phòng Thị đoàn qua địa chỉ Email: 

tuoitrehoainhon@gmail.com. Mọi chi tiết liên hệ đồng chí Trần Trung Việt – Cán 

bộ Thị đoàn (SĐT, Zalo: 037 666 0528)./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu. 
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