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     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Trà Vinh, ngày      tháng 02 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
 Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo xanh năm 2022 

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

Căn cứ Chương trình phối hợp số 01/CTPH-TĐTN-STNMT, ngày 

14/11/2017 giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh với Sở Tài nguyên và 

Môi trường “Về việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường giai đoạn 2017 - 2022”;  

Căn cứ Kế hoạch 480-KH/TĐTN-PT, ngày 14/02/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh đoàn“Về việc tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với 

biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh năm 2022”;  

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh 

Trà Vinh năm 2022 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn. 

Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đoàn viên, thanh niên về 

bảo vệ môi trường, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc 

thi Ý tưởng sáng tạo xanh năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA  

Tuyên truyền, vận động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và cộng đồng 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thay đổi hành vi cùng hành động chung tay 

bảo vệ môi trường.  

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc tham 

gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tìm kiếm các ý tưởng hiệu 

quả để thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới.  

Cuộc thi được triển khai sâu rộng, lan tỏa đến các thành phần thanh niên 

và được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.  

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng tham gia  

- Đoàn viên, thanh thiếu niên đang học tập, công tác tại tỉnh Trà Vinh 

(không quá 35 tuổi). 

 - Chia thành các nhóm như sau:  

+ Nhóm 1: Học sinh khối Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.  

+ Nhóm 2: Học viên, sinh viên 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 công chức, viên chức, và lực lượng vũ trang.  
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2. Hình thức tổ chức: Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo xanh năm 2022 (có thể 

lệ ban hành riêng). 

3. Nội dung dự thi: Các ý tưởng tham gia Cuộc thi tập trung vào những lĩnh 

vực môi trường. 

 Lưu ý: Một ý tưởng dự thi có thể thể hiện một nội dung hoặc kết hợp 

nhiều nội dung đã nêu ở trên. Mỗi thí sinh tham gia không quá 03 ý tưởng. Thí 

sinh có thể tham gia thi theo nhóm.  

4. Tiến độ tổ chức 

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch trong tháng 02/2022. 

 - Thành lập Ban Giám khảo, tổ thư ký; hoàn chỉnh và ban hành thể lệ 

trước ngày 15/3/2022. 

- Nhận bài dự thi từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết ngày 15/6/2022.  

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

5. Kinh phí: Chi từ nguồn ngân sách Nhà nước được cấp cho Tỉnh đoàn 

năm 2022 (kinh phí bảo vệ môi trường).   

6. Địa điểm, thời gian nhận ý tưởng dự thi  

Bài dự thi được gửi về Ban Tổ chức thông qua các huyện, thị, thành đoàn 

và Đoàn trực thuộc. Các đơn vị tổng hợp và gửi về Thường trực Ban tổ chức 

Cuộc thi (qua Ban Phong trào Tỉnh đoàn) theo thời gian quy định (từ ngày ban 

hành Kế hoạch đến hết ngày 15/6/2022).  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Tỉnh đoàn  

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch đến các huyện, thị, thành đoàn và 

Đoàn trực thuộc; Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký và ban 

hành Thể lệ Cuộc thi.  

- Giao Ban Phong trào Tỉnh đoàn là bộ phận thường trực Cuộc thi trong 

tham mưu và tổ chức Cuộc thi.  

2. Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc 

Triển khai sâu rộng Cuộc thi đến đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh 

viên tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi đạt chất lượng và số lượng (Mỗi đơn 

vị huyện, thị, thành đoàn tham gia tổng cộng ít nhất 50 bài dự thi của cả 04 khối 

đối tượng; Đoàn trường Đại học Trà Vinh tham gia ít nhất 30 bài dự thi của 

khối sinh viên; Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tham gia tổng cộng ít 

nhất 20 bài dự thi của cả 03 khối đối tượng; Đoàn thanh niên Công an tỉnh 

tham gia ít nhất 15 bài dự thi; Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gia ít 

nhất 10 bài dự thi; Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham 

gia ít nhất 7 bài dự thi).  
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo xanh tỉnh Trà 

Vinh năm 2022. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Ban CTTN TW Đoàn (b/c); 

- Ban TNNT TW Đoàn (b/c); 

- BTG TW Đoàn (b/c); 

- BDV Tỉnh ủy (b/c); 

- BTV các Huyện, Thị, Thành đoàn  

  và Đoàn trực thuộc (t/h); 

- Lưu: VT, Ban PT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Võ Minh nhựt 
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