
TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

 

Số: 305-CV/ĐTN 
“Về việc tham gia cuộc thi Ý tưởng sáng tạo xanh  

năm 2022” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày 25 tháng 02 năm 2022 

 

Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 
 

Thực hiện Kế hoạch số 484-KH/TĐTN-PT, ngày 22/02/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “tổ chức cuộc thi Ý tưởng sáng tạo xanh năm 2022”; 

Với mục đích tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh 

niên, học sinh, sinh viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi 

trường, chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, tìm 

kiếm những ý tưởng sáng tạo, hiệu quả để thực hiện tốt hơn trong công tác bảo vệ 

môi trường Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát động 

cuộc thi Ý tưởng sáng tạo xanh năm 2022 đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc thực 

hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối tƣợng tham gia 

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, công nhân,  học 

sinh, sinh viên đang học tập và làm việc tại các đơn vị trực thuộc Đoàn khối các cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh (không quá 35 tuổi)  có ý tưởng, dự án khởi nghiệp (trừ 

các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đạt giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh và khu vực). 

Chia thành các nhóm như sau: 

- Nhóm 1: Khối học sinh cơ sở và Trung học phổ thông. 

- Nhóm 2: Học sinh, sinh viên tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. 

- Nhóm 3: Đoàn viên, thanh niên khối nông thôn, đô thị, công nhân. 

- Nhóm 4: Đoàn viên, thanh niên khối công chức, viên chức, lực lượng 

vũ trang. 

2. Nội dung, hình thức: (Đính kèm kế hoạch) 

3. Thời gian tổ chức 

- Nhận bài thi từ ngày phát động đến hết ngày 20/5/2022. 

- Chấm và trao giải cuộc thi trong tháng 7/2022. 

4. Địa điểm nhận bài thi 

Bài dự thi gửi trực tiếp về Văn phòng Đoàn Khối các cơ quan và Doanh 

nghiệp số 2A, Lý Tự Trọng, Khóm 2, Phường 1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, 

gửi về trƣớc ngày 20/5/2022. 

5. Số lƣợng phân bổ 

- Đoàn cơ sở: Tham gia nhóm 3 hoặc nhóm 4, có ít nhất 03 ý tưởng. 



2 

- Đoàn trường Cao Đẳng Nghề và Cao Đẳng Y tế: Tham gia nhóm 2, có ít 

nhất 03 ý tưởng. 

- Đoàn trường THPT, Phổ thông DTNT THPT tỉnh, Trung tâm GDTX – 

HNDN TP. Trà Vinh: Tham gia nhóm 1, có ít nhất 02 ý tưởng. 

- Chi đoàn cơ sở: Tham gia nhóm 3 hoặc nhóm 4, có ít nhất 01 ý tưởng. 

* Khuyến khích các đơn vị tham gia thi nội dung Dự án. 

6. Một số lƣu ý chung 

- Khi tham gia dự thi các đơn vị nên chú trọng đến chất lượng cuộc thi. 

BCH Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở có kiểm tra, xét chọn đảm bảo bài thi có 

chất lượng, tránh việc tham gia hình thức, sao chép lẫn nhau hoặc lấy ý tưởng, 

sao chép bản quyền của các đơn vị khác tham gia thi. 

- BCH Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội 

dung, chất lượng và bản quyền của các thí sinh khi tham gia dự thi. 

Đây là nội dung được quy định trong tiêu chí thi đua năm 2022. Ban 

Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cơ sở Đoàn 

trực thuộc triển khai sâu rộng đến đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tích 

cực hưởng ứng tham gia cuộc thi đạt chất lượng và hiệu quả./. 
 

 

* Nơi nhận: 
- Ban Phong trào Tỉnh đoàn; 

- Như kính gửi; 

- BBT Website Đoàn khối (đăng); 

- Lưu VT. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 
 

Nguyễn Trọng Nhân 
 



BcH Dor\ rirrr rRA \fINH DOAN T\CS no cui \u\H
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*5: 4M-XTYTBTN-PT Trd Vinh, ngdY 22 thdng 02 nnm 2022

KE HOACH
Td chr?c CuQc thi V tu&ng s6ng t4o xanh ndm 2022

c:m cu cbuons trinh ph6i hqp si5 01/CTPH-TDTN-STNMT, Bg-]r

ufllnofi dfl1a.Drer"r1.rcs rtb cni Minh tinh Tri vinh vsi S& Tii nguS'€n r"i

Mo{ tnfrmt *y6 
"iec 

thuc hi€n nhi€rn vr,t trong l\nh wc tdi nguyan w d
tuhrg gioi ilryn 2017 - 2A22";

Cen cu KiS hogch 480-KH/TETN-PT, ngity 14/0212022 cria Ban Tht,ng

"o 
rifi?o a;ia i* fii chtbc cd.c hoq.t d1ng bdo v€ m1i tntdng, img phd wi

;k d6t ffit W vd phdng, chiing thi6n tai, dich b€nh ndm 2022 ";

CIn cir Chuong minh cdng t6c Doan vd phong trio thanh thitlu ohi tinh

Trn Vinh ndm}A}Z cta Ban ChAp henh Tinh <loin'

NhXm tuy6n truydn, n6ng cao nhpn thric trong doan vi€rU thf"h ni6o 
"6

bio v€ m6i trulng, Ban Thucrng vu Tinh il9an x6y dlrng KlS hopch tr5 chuc cugc

thi f tucrng s6ng tpo xanh ndm 2022, cp th6 nhu sau:

r. Mqc oicu, f NCnia
Tuyen truydn, vfln tlQng trong c6n bQ, doin vi6n' hoi vien vi @g d@

n6ng cao nhun inAi, iacn nhiem, thay r16i hlnh vi cring hanh ttong chung try'

b6o vQ mdi trudng.

N6ng cao vai trd, tr6ch nhiQm cira dodn vi€n, thanh niem trong 1"i6c ftnflrt

eia b6o v0 m6i *;;, rmg ph6 ,Oi Uitio AOI mi hau. Tim kii$m cilc! fiuog hiifu

qJ Ais tnUc hiQn tOt ncm c6ng t6c b6o vQ m6i trudmg troog th&i gian toi'

Cugc rhi dus. c tri6n khai sdu r$ng, lan t6a d|n c6c th6nh pnan 6,nn mm

vi dus. c d6ng tl6o doan vi0n thanh ni0n tham gia'

tr. Nqr DUNG

l. D5i tugmg tham gia

- Dofu vi6n, ftanh thieu ni6n dang hqc tap, c6ng tac t4i tinh Tra vinh

@Ailg qun 35 tu6i)-

- Ctia lfotnh aflc rh6m nhu sau:

+Nh6nrl:HgcsinhkhoiTruughgccosdvdTrunghqcph6ttr6ng"

+ Nffim 2: Hgc vifo, sinh vi6n cric truong Trung i5p, cao dx',g, D?i hqc-

+Nhfu 3: Dod,n vi€n thmh nieCI tfidi n6ng thdn, dO thi, cung nh6n-

+Nh4: Dodn Yiih trmh nifo c6'ng chrrc, vien chftc' v- h$ ltryng vt trmg;
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2. Ilinh thtfrc t6 chri,c: cuoc thi i tucrng s6ng tao xanh ndm 2022 (co tha

l€ ban hdnh ri€ng).

3.Noidungdgthi:C6cytuongthamgiaCuOcthitflptrungvdonhirnglinh
v.uc mui trudmg.

Ltuy:Motitucrngduthic6thOth6hiQnmOtnqidunghoflckethqrp
nhi6u *i orrng aa ro" o trEn. tra6i ttri sinh tham gia kh6ng qu6 03 !'tuong. Thi

sinh c6 thO tham gia thi theo nh6m'

4. Ti6n dO t6 chfc

- X0y dUng vd ban hdnh K6 ho4ch trong th6ng 0212022'

- Thenh lpp Ban Gi6m kh6o, t6 thu kf; hodn chinh vd ban hanh tho le

tru6c ngdy 151312022.

- Nh6n bdi dy thi tri ngdy ban henh KO hopch tt6n h6t ngiry 151612022'

- Chdm vd trao gidi CuQc thi trong th6ng 712022'

5. Kinh phd: chi tu ngutin ngan s6ch Nhd nu6c dugc c6p cho Tinh dodn

ndm2022 (kinh phi bdo v€ m6i tradng)'

6. Dia tli6m, thcri gian nh$n f tu&ng dq thi

Bdi dU thi dugc gtri v0 Ban Td chirc th6ng.q"? :lt huyQn' thi' thdnh dodn

vd Dodn tr.uc thuQc'. CZc dcrn vi t6ng hqp vd gu-i ,d Thucrng tryc Ban t6 chric

cu6c thi hua non-rioig trdo iinhToail theo thoi gian quy dinh (tb ngdy ban

hdnh K€ i)qrh dhn hAt ngav 15/6/2022)'

III. T6 cHtIc rHuc HIEN

1.. Tinh tloin
_ X6y dwrg vd tri6n khai I(6 ho4ch d6n c6c huyQn, thi, thdnh dodn vd

tryc thuQc; fnanfrlap g* ia chirc, Ban Gi6m kh6o, TO thu kj' vd ban

ThO 10 CuQc thi.

_ Giao Ban phong trdo Tinh dodn ld b0 ph0n thuong tr.uc cuQc thi trong

tham muu vir t6 chric Cu0c thi'

2. CichuyQn, thi, thhnh Doin vh Dohn trqc thuQc

Tritin khai sdu rQng CuQc thi di5n dohn vi6n, thanh nibn, hgc tryl tifr
vion tich.g. hu,rrrg,irg tiurn gia CuQc thi dat ch6t luqng v1 sO luqng fY:i!y:
vi huyQn, thi, thdnidoin tham-gio tOng c1ng il nhdt 50 bdi dw thi ctia cd 04 khoi

d6i taqng; Dodn tradng,Dsi iOc rri wni tham gia it nhat 30 bdi dry thi cua

khrii sinh rrar; oo,ir"'iiiia'.bo quo' vd Doanh-nghiQp tham gia t6ng cQng it

nhiit 20 bdi dW thi cila cir 03 mAi aAi tuqtg; Eoin-thanh niAn C6ng an tinh

';;';;';r";'ntZ," is btdi ctw thi; Eodn thani n-i€n B0 chi huy Qudn sq tinh gia ir

nhiit 10 bdi dur thi; Dodn thanh ni€n BQ Chi huy BO d,i Bi€n phdng ttnh thant

gia {t nhiit 7 bdi dv thl.

Eoin
hUnh



TrCn it6y ld Ke hoAch to chuc CuOc thi Y rucrng s6ng t4o xanh tinh Trd

Vinh nam ZO22.Ban Thucrng ru Tinh dodn dd nghi c6c Acrnii nghiOm tuc tri6n

khai thgc hiEn./

Noi nh$n:
- Ban CTTN TW Dodn (b/c);

- Ban TNNT TW Eodn (b/c);

- BTG TW Dodn (b/c);
- BDV Tinh iry (b/c);
- BTV c6c HuyQn, Thi, Thdnh dodn

vd Dodn truc thu6c (t/h);
- Luu: VT, Ban PT.

TM. BAN THIIONG riun EoAN
TRU. C

Minh nhgt


