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      Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc. 

 

Căn cứ Công văn số 2380-CV/TĐTN – BTG, ngày 29/6/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc 

biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam với chủ đề Thanh niên Việt – Lào, thắm 

tình hữu nghị”. 

Để cuộc thi đạt yêu cầu, đảm bảo thành phần, đối tượng tham gia. Ban 

Thường vụ Đoàn khối đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc chủ động triển khai, 

vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia; tuyên truyền sâu rộng 

về cuộc thi trên nền tảng truyền thông của đơn vị, lồng ghép trong các hoạt động 

Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 – 05/9/2022) và 

45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào, Năm Đoàn kết 

hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào Việt Nam. 

(Gửi kèm Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi) 

Ban Thường vụ Đoàn khối đề các cơ sở Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển 

khai thực hiện kết quả lồng ghép vào báo cáo tháng của đơn vị. 
 

 
Nơi nhận: 
- Ban TG Tỉnh đoàn (b/c); 

- Như kính gửi (t/h); 

- Lưu VP. 
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Nguyễn Trọng Nhân 

 



 

KẾ HOẠCH  
Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào,  

Lào - Việt Nam với chủ đề “Thanh niên Việt - Lào thắm tình hữu nghị”  

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

Thực hiện Kế hoạch đối ngoại năm 2022 của Trung ương Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh, triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào giai đoạn 

2017 - 2022, nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 

(05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt 

Nam - Lào, Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, Trung 

ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn TNNDCM Lào 

tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt 

Nam với chủ đề “Thanh niên Việt - Lào thắm tình hữu nghị”, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Góp phần giáo dục nhận thức cho thanh niên hai nước về quan hệ hữu 

nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; tư tưởng 

Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam, tư tưởng Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn với cách 

mạng Lào; tìm hiểu về truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ, giúp 

đỡ chí nghĩa, chí tình giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong 

thời kỳ đấu tranh giành độc lập trước đây và trong công cuộc xây dựng và phát 

triển đất nước ngày nay. 

- Tăng cường các hoạt động hợp tác thanh niên hai nước, góp phần thiết 

thực kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2022) 

và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Năm Đoàn kết 

Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022. 

2. Yêu cầu 

Cuộc thi được tuyên truyền rộng rãi, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, 

thanh niên hai nước tham gia với chất lượng cao. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI 

1. Tên gọi cuộc thi: Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - 

Lào, Lào - Việt Nam với chủ đề “Thanh niên Việt - Lào thắm tình hữu nghị”. 

2. Đối tượng dự thi: Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên hai nước Việt 

Nam và Lào, trong đó: 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

*** 

Số:          -KH/TWĐTN-BQT 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 
 

  Hà Nội, ngày       tháng 6 năm 2022 
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- Các nội dung thi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai: 

Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước, độ tuổi từ 

16 - 35 tuổi. 

- Các nội dung thi do Trung ương Đoàn TNNDCM Lào triển khai: Cán bộ 

Đoàn, đoàn viên, thanh niên Lào từ 16 - 35 tuổi, các tiêu chuẩn cụ thể khác do 

Trung ương Đoàn TNNDCM Lào quyết định. 

3. Thời gian, cách thức thi 

3.1. Thi viết (Cuộc thi dành cho đoàn viên, thanh niên hai nước Việt Nam 

và Lào): 

- Nội dung: Bài dự thi cần chuyển tải được một trong 10 chủ đề, cụ thể như sau: 

Chủ đề 1: Những cơ sở tạo nên việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam 

Lào, Lào - Việt Nam (05/9/1962). Ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ ngoại giao 

của hai nước. 

Chủ đề 2: Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, 

Chủ tịch Xu-pha-nu-vông và các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước 

trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - 

Việt Nam.  

Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng và thế hệ trẻ Việt Nam, 

tư tưởng Cay-xỏn Phôm-vi-hản với cách mạng và thế hệ trẻ Lào. 

Chủ đề 4: Vai trò và ý nghĩa của quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc 

biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, giữa nhân dân và tuổi 

trẻ hai nước. 

Chủ đề 5: Những kỷ niệm, câu chuyện sâu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị 

giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc 

trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. 

Chủ đề 6: Những biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết, gắn bó 

thủy chung, son sắt của hai dân tộc Việt Nam - Lào dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, 

hai Nhà nước từ khi thiết lập mối quan hệ hợp tác và hữu nghị đến nay. 

Chủ đề 7: Những kinh nghiệm quý báu về việc gìn giữ, củng cố, phát huy 

truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. 

Chủ đề 8: Giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác 

toàn diện giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên 

Nhân dân Cách mạng Lào, giữa tuổi trẻ hai nước Việt Nam và Lào. 

Chủ đề 9: Vai trò, sứ mệnh của thế hệ trẻ hai nước trong việc vun đắp, giữ 

gìn, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn 

diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; chung tay cùng nhau vun đắp tương lai hòa 

bình, phát triển, thịnh vượng. 

Chủ đề 10: Những cảm nhận về nền văn hóa, về đất nước và con người Việt 

Nam (đối với thanh niên Lào) và Lào (đối với thanh niên Việt Nam). 
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Bài dự thi có nội dung khác với các chủ đề trên nhưng đảm bảo về nội dung, 

hình thức và yêu cầu của cuộc thi, được Ban Tổ chức xem xét chấm giải theo quy định. 

- Thời gian: 

+ Lễ Khởi động Cuộc thi: cuối tháng 6/2022, do Trung ương Đoàn Thanh 

niên Nhân dân Cách mạng Lào đăng cai tổ chức tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào. Thời 

gian bắt đầu nhận bài dự thi tính ngay sau Lễ Khởi động Cuộc thi. 

+ Thời gian kết thúc nhận bài dự thi: Đến hết ngày 30/7/2022 (bài dự thi 

gửi bản giấy căn cứ theo dấu bưu điện). 

+ Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi: tháng 8/2022 tại Thủ đô Hà Nội.  

- Cách thức thể hiện: 

Bài dự thi có thể được trình bày theo hình thức: thơ, văn xuôi, ca khúc, 

infographic. Đối với bài thi viết, tối đa không quá 5.000 từ, khuyến khích đánh 

máy và in trên giấy A4, cỡ chữ 14, sử dụng font chữ Times New Roman. Có thể 

sử dụng hình ảnh để minh họa phong phú thêm bài viết (ghi rõ nguồn, tên tác giả 

của hình ảnh). 

- Quy định về bài dự thi: 

+ Bài dự thi phải là tác phẩm chưa được giải thưởng của Cuộc thi khác, là 

tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách...kể cả các ấn phẩm đã 

được xuất bản và lưu hành điện tử. Nội dung bài dự thi sử dụng ngôn ngữ trong 

sáng, không vi phạm thuần phong mỹ tục và các quy định của pháp luật hai nước. 

+ Bài dự thi phải được trình bày sạch, đẹp, khoa học, trong đó có đầy đủ 

thông tin gồm: tên Cuộc thi; tên tác phẩm dự thi; tên người dự thi, bút danh (nếu 

có), ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, địa chỉ thường trú hoặc cơ quan, đơn 

vị công tác, số điện thoại, địa chỉ email của người dự thi. 

+ Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi của mình. 

+ Bài dự thi theo hình thức thi cá nhân, không nhận bài thi theo hình thức 

thi theo nhóm thi tập thể. 

+ Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm đã gửi tham dự Cuộc thi và được 

toàn quyền sử dụng tác phẩm tham dự để phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo, 

tuyên truyền, phổ biến và giáo dục. 

- Tiếp nhận và chấm bài dự thi: 

+ Thí sinh nộp bài thi qua địa chỉ e-mail: vietlaohuunghi2022@gmail.com, 

tiêu đề e-mail ghi rõ: Họ và tên thí sinh - Bài dự thi Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan 

hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. 

+ Nộp bài thi qua đường bưu điện, địa chỉ nhận bài thi: Ban Quốc tế - Trung 

ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, số 62 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

mailto:vietlaohuunghi2022@gmail.com
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+ Ban Giám khảo cấp Trung ương sẽ tiến hành thẩm định, lựa chọn các tác 

phẩm chất lượng nhất trong số các tác phẩm dự thi của các tỉnh, thành đoàn và 

đoàn trực thuộc để trao giải chung cuộc Cuộc thi vào tháng 8/2022. 

3.2. Thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến (Cuộc thi dành cho đoàn viên, 

thanh niên Việt Nam) 

- Cách thức dự thi: Ban Tổ chức Cuộc thi phát sóng trực tiếp (livestream) 

trên Fanpage “Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn”; người dẫn chương trình 

sẽ đưa ra các câu hỏi liên quan đến thông tin về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, 

hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào. Người chơi tương tác với người dẫn chương 

trình và trả lời câu hỏi trực tiếp trong buổi livestream dưới dạng bình luận chọn 

phương án đúng. Mỗi số phát sóng bao gồm 10 - 15 câu hỏi. 

- Thời gian: Từ 20h30 - 21h15 trong các ngày 08/7, 15/7, 22/7 và 

29/7/2022; 05/8, 12/8, 19/8 và 26/8/2022 (08 số phát sóng). 

- Quy định về cách thi:  

+ Mỗi buổi livestream thi 10 câu hỏi. Người dẫn chương trình đọc câu hỏi 

và 04 phương án trả lời. Sau khi người dẫn chương trình tuyên bố “Thời gian trả 

lời bắt đầu”, người chơi có 15 giây để chọn 01 đáp án đúng bằng cách bình luận 

trực tiếp trên các trang tổ chức livestream (không được trả lời khi người dẫn 

chương trình chưa tuyên bố “thời gian trả lời bắt đầu”). 

+ Hết 15 giây, người dẫn chương trình tự thông báo phương án đúng, cung 

cấp thông tin liên quan đến câu hỏi và công bố người thắng trong câu hỏi (là người 

có câu trả lời đúng và nhanh nhất). 

+ Người thắng câu hỏi nhiều nhất và nhanh nhất là người nhận được giải 

thưởng chung cuộc của buổi thi. 

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

1. Thi viết 

* Giải cá nhân:  

Trên cơ sở nội dung của các bài dự thi, Ban Giám khảo chấm thi và lựa 

chọn 06 bài dự thi phía Việt Nam xuất sắc nhất với cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau: 

- 01 giải nhất: 10.000.000đ, Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh, được lựa chọn là đại biểu chính thức tham dự các chương trình giao 

lưu, gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2022. 

- 02 giải nhì: 5.000.000đ/giải thưởng, Bằng khen của BCH Trung ương 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được lựa chọn là đại biểu chính thức tham dự các 

chương trình giao lưu, gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2022. 

- 03 giải ba: 3.000.000đ/giải thưởng, Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh, được lựa chọn là đại biểu chính thức tham dự các chương 

trình giao lưu, gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2022. 
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* Giải tập thể: 01 giải cho tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc có số lượng 

bài tham gia dự thi nhiều nhất: Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh kèm tiền thưởng trị giá 3.000.000 đồng.  

Các bài dự thi của đoàn viên, thanh niên Lào do Trung ương Đoàn Thanh 

niên Nhân dân Cách mạng Lào chủ trì chấm và trao giải với số lượng, cơ cấu giải 

thưởng tương tự phía Việt Nam. 

2. Thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến 

- Giải thưởng cho người chiến thắng câu trả lời: 200.000đ/câu hỏi. 

- Giải thưởng cho người chiến thắng buổi thi: 1.000.000đ/buổi. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí trích từ Ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động đối ngoại của 

Trung ương Đoàn năm 2022 và kinh phí xã hội hóa. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động cuộc thi, tổ chức tuyên 

truyền, đưa tin, bài về cuộc thi trên các kênh thông tin báo chí trong hệ thống 

Đoàn, Hội của Việt Nam. Giao Ban Quốc tế Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh là đơn vị thường trực tổ chức cuộc thi tại Việt Nam. 

2. Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tại Việt Nam, các tổ chức Đoàn, 

Hội ngoài nước căn cứ nội dung kế hoạch Cuộc thi chủ động triển khai tại đơn vị, 

tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên các nền tảng truyền thông của đơn vị, lồng 

ghép trong các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 

(05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt 

Nam - Lào, Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022.  

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt 

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam với chủ đề “Thanh niên Việt - Lào thắm tình hữu 

nghị”. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực 

thuộc và các đơn vị có liên quan căn cứ Kế hoạch triển khai, thực hiện. 

 

Nơi nhận:                                                                   
- Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư TW Đảng, 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương (để báo cáo); 

- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, 

Ban Nội chính, Ban Đối ngoại, Ủy ban Kiểm tra, 

Văn phòng TW Đảng; 

- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; 

- Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; 

- Ban Bí thư TW Đoàn; 

- Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Giáo dục & Đào tạo; 

- Các ban, đơn vị khối phong trào TW Đoàn; 

- Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; 

- Các tổ chức Đoàn, Hội ngoài nước; 

- Các cơ quan báo chí của Đoàn, Hội; 

- Lưu VP, BQT. 

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tường Lâm 



6 

 

 

 

 



BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

*** 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2022 
 
 

 

THỂ LỆ 
Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào,  

Lào - Việt Nam với chủ đề “Thanh niên Việt - Lào thắm tình hữu nghị”  

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 529 -KH/TWĐTN-BQT ngày 09 /6/2022 

của Ban Bí thư Trung ương Đoàn) 

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

 

Thiết thực Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 

- 05/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, 

Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn TNNDCM Lào tổ chức Cuộc 

thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam với chủ đề 

“Thanh niên Việt - Lào thắm tình hữu nghị”, Thể lệ Cuộc thi như sau: 

1. Tên gọi cuộc thi: Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - 

Lào, Lào - Việt Nam với chủ đề “Thanh niên Việt - Lào thắm tình hữu nghị”. 

2. Đối tượng dự thi: Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên hai nước Việt 

Nam và Lào, trong đó: 

- Các nội dung thi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai: 

Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước, độ tuổi từ 

16 - 35 tuổi. 

- Các nội dung thi do Trung ương Đoàn TNNDCM Lào triển khai: Cán bộ 

Đoàn, đoàn viên, thanh niên Lào từ 16 - 35 tuổi, các tiêu chuẩn cụ thể khác do 

Trung ương Đoàn TNNDCM Lào quyết định. 

3. Thời gian, cách thức thi 

3.1. Thi viết (Cuộc thi dành cho đoàn viên, thanh niên hai nước Việt Nam 

và Lào): 

- Nội dung: Bài dự thi cần chuyển tải được một trong 10 chủ đề, cụ thể như sau: 

Chủ đề 1: Những cơ sở tạo nên việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam 

Lào, Lào - Việt Nam (05/9/1962). Ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ ngoại giao 

của hai nước. 

Chủ đề 2: Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, 

Chủ tịch Xu-pha-nu-vông và các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước 

trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - 

Việt Nam.  

Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng và thế hệ trẻ Việt Nam, 

tư tưởng Cay-xỏn Phôm-vi-hản với cách mạng và thế hệ trẻ Lào. 
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Chủ đề 4: Vai trò và ý nghĩa của quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc 

biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, giữa nhân dân và tuổi 

trẻ hai nước. 

Chủ đề 5: Những kỷ niệm, câu chuyện sâu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị 

giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc 

trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. 

Chủ đề 6: Những biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết, gắn bó 

thủy chung, son sắt của hai dân tộc Việt Nam - Lào dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, 

hai Nhà nước từ khi thiết lập mối quan hệ hợp tác và hữu nghị đến nay. 

Chủ đề 7: Những kinh nghiệm quý báu về việc gìn giữ, củng cố, phát huy 

truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. 

Chủ đề 8: Giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác 

toàn diện giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên 

Nhân dân Cách mạng Lào, giữa tuổi trẻ hai nước Việt Nam và Lào. 

Chủ đề 9: Vai trò, sứ mệnh của thế hệ trẻ hai nước trong việc vun đắp, giữ 

gìn, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn 

diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; chung tay cùng nhau vun đắp tương lai hòa 

bình, phát triển, thịnh vượng. 

Chủ đề 10: Những cảm nhận về nền văn hóa, về đất nước và con người Việt 

Nam (đối với thanh niên Lào) và Lào (đối với thanh niên Việt Nam). 

Bài dự thi có nội dung khác với các chủ đề trên nhưng đảm bảo về nội dung, 

hình thức và yêu cầu của cuộc thi, được Ban Tổ chức xem xét chấm giải theo quy định. 

- Thời gian: 

+ Lễ Khởi động Cuộc thi: cuối tháng 6/2022, do Trung ương Đoàn Thanh 

niên Nhân dân Cách mạng Lào đăng cai tổ chức tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào. Thời 

gian bắt đầu nhận bài dự thi tính ngay sau Lễ Khởi động Cuộc thi. 

+ Thời gian kết thúc nhận bài dự thi: Đến hết ngày 30/7/2022 (bài dự thi 

gửi bản giấy căn cứ theo dấu bưu điện). 

+ Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi: tháng 8/2022 tại Thủ đô Hà Nội.  

- Cách thức thể hiện: 

Bài dự thi có thể được trình bày theo hình thức: thơ, văn xuôi, ca khúc, 

infographic. Đối với bài thi viết, tối đa không quá 5.000 từ khuyến khích đánh 

máy và in trên giấy A4, cỡ chữ 14, sử dụng font chữ Times New Roman. Có thể 

sử dụng hình ảnh để minh họa phong phú thêm bài viết (ghi rõ nguồn, tên tác giả 

của hình ảnh). 

- Quy định về bài dự thi: 

+ Bài dự thi phải là tác phẩm chưa được giải thưởng của Cuộc thi khác, là 

tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách...kể cả các ấn phẩm đã 
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được xuất bản và lưu hành điện tử. Nội dung bài dự thi sử dụng ngôn ngữ trong 

sáng, không vi phạm thuần phong mỹ tục và các quy định của pháp luật hai nước. 

+ Bài dự thi phải được trình bày sạch, đẹp, khoa học, trong đó có đầy đủ 

thông tin gồm: tên Cuộc thi; tên tác phẩm dự thi; tên người dự thi, bút danh (nếu 

có), ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, địa chỉ thường trú hoặc cơ quan, đơn 

vị công tác, số điện thoại, địa chỉ email của người dự thi. 

+ Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi của mình. 

+ Bài dự thi theo hình thức thi cá nhân, không nhận bài thi theo hình thức 

thi theo nhóm thi tập thể. 

+ Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm đã gửi tham dự Cuộc thi và được 

toàn quyền sử dụng tác phẩm tham dự để phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo, 

tuyên truyền, phổ biến và giáo dục. 

- Tiếp nhận và chấm bài dự thi: 

+ Thí sinh nộp bài thi qua địa chỉ e-mail: vietlaohuunghi2022@gmail.com, 

tiêu đề e-mail ghi rõ: Họ và tên thí sinh - Bài dự thi Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan 

hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. 

+ Nộp bài thi qua đường bưu điện, địa chỉ nhận bài thi: Ban Quốc tế - Trung 

ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, số 62 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

+ Ban Giám khảo cấp Trung ương sẽ tiến hành thẩm định, lựa chọn các tác 

phẩm chất lượng nhất trong số các tác phẩm dự thi của các tỉnh, thành đoàn và 

đoàn trực thuộc để trao giải chung cuộc Cuộc thi vào tháng 8/2022. 

* Lưu ý: Các thí sinh nộp bài thi theo định dạng văn bản giấy phải được 

đóng vào phong bì thẳng (không cuộn tròn hoặc gấp nhỏ bài dự thi); ngoài phong 

bì ghi đầy đủ thông tin của người gửi bao gồm: Tên, địa chỉ, số điện thoại cá nhân; 

phần nơi nhận ghi đầy đủ: Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt 

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu bài 

thi của thí sinh bị thất lạc trong quá trình gửi bài dự thi. 

3.2. Thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến (Cuộc thi dành cho đoàn viên, 

thanh niên Việt Nam): 

- Cách thức dự thi: Ban Tổ chức Cuộc thi phát sóng trực tiếp (livestream) 

trên Fanpage “Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn”; người dẫn chương trình 

sẽ đưa ra các câu hỏi liên quan đến thông tin về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, 

hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào. Người chơi tương tác với người dẫn chương 

trình và trả lời câu hỏi trực tiếp trong buổi livestream dưới dạng bình luận chọn 

phương án đúng. Mỗi số phát sóng bao gồm 10 - 15 câu hỏi. 

- Thời gian: Từ 20h30 - 21h15 trong các ngày 08/7, 15/7, 22/7 và 

29/7/2022; 05/8, 12/8, 19/8 và 26/8/2022 (08 số phát sóng). 

 

mailto:vietlaohuunghi2022@gmail.com
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- Quy định về cách thi:  

+ Mỗi buổi livestream thi 10 câu hỏi. Người dẫn chương trình đọc câu hỏi 

và 04 phương án trả lời. Sau khi người dẫn chương trình tuyên bố “Thời gian trả 

lời bắt đầu”, người chơi có 15 giây để chọn 01 đáp án đúng bằng cách bình luận 

trực tiếp trên các trang tổ chức livestream (không được trả lời khi người dẫn 

chương trình chưa tuyên bố “thời gian trả lời bắt đầu”). 

+ Hết 15 giây, người dẫn chương trình tự thông báo phương án đúng, cung 

cấp thông tin liên quan đến câu hỏi và công bố người thắng trong câu hỏi (là người 

có câu trả lời đúng và nhanh nhất). 

+ Người thắng câu hỏi nhiều nhất và nhanh nhất là người nhận được giải 

thưởng chung cuộc của buổi thi. 

4. Các quy định khác cho tất cả các hình thức thi 

- Ban Tổ chức không giới hạn số lượng bài dự thi của mỗi thí sinh, mỗi bài 

dự thi cần cung cấp đúng và đầy đủ các thông tin theo Thể lệ Cuộc thi. 

- Nếu phát hiện nhờ người khác viết bài hộ, sử dụng thông tin của người 

khác để dự thi, sao chép nội dung bài dự thi, vi phạm bản quyền, nếu bị phát hiện 

sẽ hủy kết quả bài dự thi. 

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, cơ quan thường 

trực tổ chức Cuộc thi không được tham gia thi. 

- Trong quá trình thi tương tác trực tuyến, Ban Tổ chức không chịu trách 

nhiệm đối với lỗi kết nối do đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị tham gia dự 

thi của thí sinh. 

- Thí sinh phải tuân thủ các nội dung của cuộc thi, tôn trọng các quyết định 

của Ban Tổ chức cuộc thi. Mọi thắc mắc về kết quả cuộc thi phải có văn bản gửi 

về Ban Tổ chức cuộc thi. Ban Tổ chức cuộc thi là cơ quan có thẩm quyền cao nhất 

trong việc giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại của thí sinh. 

Mọi thông tin chi tiết về Cuộc thi, xin vui lòng liên hệ bộ phận thường trực:  

Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ 

qua đồng chí Trần Đình Tuấn, chuyên viên Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, điện 

thoại: 024.62631999/máy lẻ: 303, di động : 0945.962.577; email: 

banquoctetwd@doanthanhnien.vn. 

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