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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

     Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Liên hoan Văn nghệ sĩ trẻ toàn quốc lần thứ I, năm 2022 

--------- 

 

Nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021; thực hiện chiến lược phát triển 

văn hóa Việt Nam đến năm 2030; thiết thực thi đua chào mừng đại hội đoàn các 

cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan Văn nghệ sĩ 

trẻ toàn quốc lần thứ I, năm 2022, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ Việt Nam trong thực hiện 

các nhiệm vụ xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam, góp 

phần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng và tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021.  

2. Tạo sân chơi, diễn đàn tập hợp, liên kết lực lượng văn nghệ sĩ trẻ Việt 

Nam được giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động. 

Thông qua Liên hoan nhằm cổ vũ, động viên, khơi dậy tinh thần, khát vọng cống 

hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước 

phồn vinh, hạnh phúc.  

 3. Công tác tổ chức Liên hoan đảm bảo sáng tạo, an toàn, thiết thực, hiệu 

quả; tạo sự ủng hộ, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, thu 

hút sự quan tâm, tham gia hưởng ứng của đông đảo văn nghệ sĩ trẻ đang hoạt động 

trên các lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật trong nước và nước ngoài, tạo được dấu ấn 

trong đoàn viên, thanh niên và cộng đồng. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU 

1. Thời gian: Tháng 10/2022.  

2. Địa điểm: Thủ đô Hà Nội. 

3. Số lượng, tiêu chuẩn đại biểu: tối đa 60 đại biểu đảm bảo các tiêu chuẩn 

cụ thể: 

- Đại biểu là văn nghệ sĩ trẻ có quốc tịch Việt Nam trong độ tuổi từ 10 - 40 

tuổi đang sinh sống, học tập, làm việc trong nước và ngoài nước. 



 2 

- Có lập trường, tư tưởng vững vàng, gương mẫu chấp hành chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Có những thành tích cống hiến, đóng góp cho nền văn hóa, nghệ thuật của 

nước nhà. Bên cạnh đó, ưu tiên các đại biểu đạt các giải thưởng về văn học, nghệ 

thuật: Giải nhất cấp tỉnh; các giải thưởng cấp quốc gia và quốc tế; đạt các danh hiệu 

nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú, nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân…   

- Là văn nghệ sĩ đang hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật sau: 

lĩnh vực sân khấu điện ảnh, truyền hình, kịch; lĩnh vực văn học; lĩnh vực hội họa; 

lĩnh vực âm nhạc; lĩnh vực múa; lĩnh vực kiến trúc, điêu khắc; lĩnh vực văn hóa 

dân tộc, văn hóa dân gian; lĩnh vực văn hóa số (Ban Tổ chức sẽ rà soát, căn cứ 

trên các hồ sơ, đảm bảo tối thiểu 05 đại biểu đại diện cho mỗi lĩnh vực). 

4. Đăng ký tham dự 

Đại biểu đăng ký tham dự Liên hoan thông qua các hình thức: 

- Nhóm đại biểu được đề xuất, giới thiệu qua các tỉnh, thành đoàn, đoàn 

trực thuộc. 

 - Nhóm đại biểu được đề xuất, giới thiệu qua Trung ương Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương.  

- Nhóm đại biểu được đề xuất, giới thiệu qua Báo Tiền Phong, Báo Thanh 

niên, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng và các đơn vị báo chí khác của 

Trung ương và địa phương. 

- Nhóm đại biểu được đề xuất, giới thiệu qua Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ Việt 

Nam và một số cơ quan, đơn vị nghệ thuật Trung ương và địa phương. 

- Đại biểu là văn nghệ sĩ trẻ đăng ký tự do thông qua website: 

vannghesitre.doanthanhnien.vn (sẽ có hướng dẫn chi tiết trên website). 

Thời gian đăng ký hoặc giới thiệu đại biểu tham dự Liên hoan gửi hồ sơ về 

Ban Tổ chức đến hết ngày 15/8/2022. Ban Tổ chức thành lập Hội đồng xét chọn 

dựa trên các tiêu chí, thành tích phù hợp của Liên hoan và tổng hợp, thông báo 

danh sách đại biểu chính thức tham dự Liên hoan trước ngày 31/8/2022. Danh 

sách các đại biểu tham dự Liên hoan được thông báo về địa phương, đơn vị và 

thông tin công khai trên các phương tiện thông tin, đại chúng, các nền tảng số của 

Đoàn, Hội, Đội các cấp.  

III.  HOẠT ĐỘNG TRƯỚC LIÊN HOAN 

1. Thời gian: trước khi Liên hoan chính thức diễn ra 2 tuần.  

2. Hình thức: tổ chức một số diễn đàn trực tuyến theo dạng talkshow. Các 

diễn đàn được phát sóng trực tiếp (livestream) trên các nền tảng số của Trung 

ương Đoàn và các cấp bộ đoàn, điểm cầu chính tại Thủ đô Hà Nội, đồng thời kết 

nối điểm cầu với các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. 

3. Nội dung: gồm 03 diễn đàn với các chủ đề: 
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- Diễn đàn số 1 với chủ đề: “Sứ mệnh của văn nghệ sĩ trẻ với những sản 

phẩm văn hóa xuyên quốc gia”.  

- Diễn đàn số 2 với chủ đề: “Nghệ thuật đương đại - Thể nghiệm, cách tân 

và bản sắc Việt Nam”. 

- Diễn đàn số 3 với chủ đề: “Con đường phát triển tài năng nghệ thuật - Từ 

sân khấu trong nước đến sân khấu quốc tế”.  

IV. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC TRONG LIÊN HOAN 

1. Ngày thứ nhất: đón tiếp đại biểu. 

2. Ngày thứ hai 

2.1. Buổi sáng: trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam 

- Địa điểm: Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Ngải Sơn, Sơn 

Tây, Hà Nội). 

- Nội dung: các đại biểu tham quan và tham gia các hoạt động trải nghiệm, 

tìm hiểu về lịch sử, truyền thống, văn hoá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 

2.2. Buổi chiều: chương trình giao lưu, gặp gỡ giữa các nhà văn, nhà 

thơ và nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng số 

- Địa điểm: Tượng đài Lý Thái Tổ (12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

- Nội dung:  

+ Tổ chức trưng bày, giới thiệu các tác phẩm văn học đến cộng đồng, nhân 

dân. Đồng thời, tại buổi trưng bày, các nghệ sĩ sẽ trình bày các tác phẩm thơ, văn 

của mình.  

+ Talkshow “Xây dựng thương hiệu cá nhân qua các nền tảng mạng xã hội” 

để các cá nhân sáng tạo nội dung (tikoker, youtuber,..) chia sẻ về kinh nghiệm về 

quá trình xây dựng, phát triển các kênh tiktok, youtube, kênh mạng xã hội,…. 

Chia sẻ về những thông điệp giáo dục đạo đức, lối sống, định hướng giá trị văn 

hóa, thẩm mỹ đối với giới trẻ của các tiktoker, youtuber,… 

2.3. Buổi tối: giao lưu, triễn lãm, trình diễn, giới thiệu các phẩm văn học, 

nghệ thuật của các đại biểu tham dự Liên hoan 

- Địa điểm: dự kiến Nhà hát lớn Hà Nội và khu vực phố đi bộ quanh Hồ 

Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

- Nội dung hoạt động trọng tâm:  

+ Tổ chức giao lưu và biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại các sân khấu khu 

vực phố cổ của Hà Nội (hát xẩm, hát xoan, chèo, tuồng, cải lương, ca trù….). 

+ Triển lãm các tác phẩm hội họa, điêu khắc, kiến trúc của các văn nghệ sĩ 

trẻ Việt Nam. 
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 + Tổ chức Chương trình nghệ thuật ngoài trời do các văn nghệ sĩ trẻ biểu 

diễn phục vụ người dân và đoàn viên, thanh thiếu nhi.  

+ Giao lưu Nghệ sĩ điện ảnh, truyền hình, sân khấu…. với đoàn viên, sinh 

viên và nhân dân.  

3. Ngày thứ ba 

3.1. Buổi sáng: tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước  

3.2. Buổi tối: Lễ Tuyên dương Văn nghệ sĩ trẻ Việt Nam tiêu biểu và phát 

động Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong lĩnh vực văn hóa  

V. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên 

giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội văn học 

nghệ thuật Việt Nam tổ chức. 

VI. KINH PHÍ 

 1. Nguồn kinh phí tổ chức Liên hoan: từ ngân sách nhà nước và các nguồn 

hợp pháp khác. 

 2. Kinh phí hỗ trợ đại biểu: Văn nghệ sĩ trẻ là đại biểu chính thức của 

Liên hoan sẽ được hỗ trợ 100% chi phí di chuyển, ăn, nghỉ. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

1.1. Giao Ban Tuyên giáo: Là đơn vị thường trực, phối hợp với Ban Đoàn 

kết tập hợp thanh niên, Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ Việt Nam tham mưu Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn xây dựng kế hoạch, nội dung, phương thức tổ chức các hoạt 

động của Liên hoan; đầu mối điều phối, đôn đốc, triển khai thực hiện nhiệm vụ 

với các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan. 

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức Liên hoan Văn nghệ sĩ trẻ toàn quốc 

lần thứ I, năm 2022.  

- Tham mưu hồ sơ báo cáo các cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội Văn 

nghệ sĩ trẻ Việt Nam: đơn xin công nhân Ban vận động thành lập hội; danh sách 

trích ngang của những người dự kiến trong Ban vận động thành lập hội; đơn xin 

phép thành lập hội; dự thảo Điều lệ của hội; dự kiến phương án hoạt động của 

hội…  

- Tham mưu phương án phân bổ đại biểu biểu tham dự Liên hoan. 

- Vận động nguồn kinh phí xã hội hóa; đảm bảo tài liệu, quà tặng cho đại 

biểu tham dự Liên hoan.  

- Biên soạn kỷ yếu ảnh các văn nghệ sĩ trẻ Việt Nam phục vụ Liên hoan. 
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu tổ chức các Diễn 

đàn trực tuyến trước thềm tổ chức các hoạt động chính của Liên hoan. Chủ trì 

tham mưu tổ chức Talkshow “Xây dựng thương hiệu cá nhân qua các nền tảng 

mạng xã hội”; Chương trình giao lưu, gặp gỡ giữa các nhà văn, nhà thơ; hoạt động 

giao lưu văn hoá dân gian, dân tộc; tham mưu tổ chức tiếp kiến lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước; tham mưu tổ chức Lễ Tuyên dương Văn nghệ sĩ trẻ Việt Nam tiêu biểu 

và phát động Cuộc thi Khởi nghiệp Văn hóa. 

- Tham mưu các nội dung tuyên truyền trước, trong và sau Liên hoan. 

1.2. Giao Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên - Thường trực Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn tham mưu xây dựng kế 

hoạch, nội dung hoạt động của Liên hoan; xây dựng hồ sơ và các điều kiện đảm 

bảo trình các cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội Văn nghệ sĩ trẻ Việt Nam.  

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn vận động nguồn kinh phí 

xã hội hóa để tổ chức Liên hoan. 

- Chủ trì, tham mưu tổ chức các hoạt động giao lưu, triễn lãm, trình diễn, 

giới thiệu các phẩm văn học, nghệ thuật của các đại biểu tham dự Liên hoan. 

- Giới thiệu đại biểu là văn nghệ sĩ trẻ Việt Nam tham gia Liên hoan (gửi 

về Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn trước ngày 15/8/2022). Đại biểu được giới 

thiệu đảm bảo không trùng với đại biểu các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và 

các ban, đơn vị Trung ương Đoàn giới thiệu.  

1.3. Giao Văn phòng Trung ương Đoàn: phối hợp với Ban Tuyên giáo 

chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật cho các hoạt động của 

Liên hoan. Phối hợp mời và phát hành giấy mời tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các 

ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương và đại biểu khách mời tham 

dự các nội dung của Liên hoan. 

1.4. Giao Ban Thanh niên Trường học - Thường trực Hội Sinh viên 
Việt Nam:  

- Phối hợp với Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên tham mưu, tổ chức các 

hoạt động giao lưu, triễn lãm, trình diễn, giới thiệu các phẩm văn học, nghệ thuật 

của các đại biểu tham dự Liên hoan. 

- Giới thiệu các văn nghệ sĩ trẻ là học sinh, sinh viên Việt Nam đang học 

tập, sinh sống, hoạt động trong nước để tham dự Liên hoan (gửi về Ban Tuyên 

giáo Trung ương Đoàn trước ngày 15/8/2022). Đại biểu được giới thiệu đảm bảo 

không trùng với đại biểu các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các ban, đơn vị 

Trung ương Đoàn giới thiệu. 

1.5. Giao Ban Công tác Thiếu nhi - Thường trực Hội đồng Đội Trung 

ương: giới thiệu các văn nghệ sĩ trẻ là học sinh để tham dự Liên hoan (gửi về Ban 

Tuyên giáo Trung ương Đoàn trước ngày 15/8/2022). Đại biểu được giới thiệu 

đảm bảo không trùng với đại biểu các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các 

ban, đơn vị Trung ương Đoàn giới thiệu. 
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1.6. Giao Ban Quốc tế Trung ương Đoàn: giới thiệu các đại biểu là văn 

nghệ sĩ trẻ là người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài 

tham dự Liên hoan (gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn trước ngày 

15/8/2022). Đại biểu được giới thiệu đảm bảo không trùng với đại biểu các tỉnh, 

thành đoàn, đoàn trực thuộc và các ban, đơn vị Trung ương Đoàn giới thiệu. 

1.7. Giao Báo Tiền Phong, Báo Thanh niên, Báo Thiếu niên Tiền phong 

và Nhi đồng: giới thiệu các đại biểu là văn nghệ sĩ trẻ Việt Nam đang hoạt động 

trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật tham dự Liên hoan (gửi về Ban Tuyên giáo 

Trung ương Đoàn trước ngày 15/8/2022). Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 

cho Liên hoan theo kế hoạch và theo yêu cầu của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. 

Tham gia vận động nguồn lực để tổ chức Liên hoan. 

1.8. Các ban phong trào, Văn phòngTrung ương Đoàn: căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ của đơn vị, đôn đốc các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trong cụm 

được phân công thường trực. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Liên hoan 

trên các nền tảng số ban, đơn vị phụ trách.  

2. Trân trọng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương 

- Đồng chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức 

các hoạt động của Liên hoan. Phân công 01 đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo 

Trung ương tham gia Ban Tổ chức Liên hoan. 

- Phân công đơn vị chức năng, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương 

Đoàn tham gia xây dựng nội dung, hoàn thiện kế hoạch tổ chức Liên hoan.  

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tổ chức tuyên 

truyền về các nội dung hoạt động của Liên hoan. 

3. Trân trọng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Đồng chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức 

các hoạt động của Liên hoan. Phân công 01 đồng chí lãnh đạo Bộ tham gia Ban Tổ 

chức Liên hoan. 

- Phối hợp, hỗ trợ để thực hiện các thủ tục thành lập Hội Văn nghệ sĩ trẻ 

Việt Nam.  

- Phân công đơn vị chức năng, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương 

Đoàn tham gia xây dựng nội dung, hoàn thiện kế hoạch tổ chức Liên hoan.  

- Phối hợp, hỗ trợ các điều kiện cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức các hoạt 

động của Liên hoan. 

- Giới thiệu đại biểu là văn nghệ sĩ trẻ thuộc Bộ tham dự Liên hoan. 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Liên hoan trên 

các cơ quan truyền thông, báo chí nền tảng mạng xã hội của đơn vị. 
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4. Trân trọng đề nghị Liên hiệp các Hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam 

- Đồng chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức 

các hoạt động của Liên hoan. Phân công 01 đồng chí lãnh đạo Hội tham gia Ban Tổ 

chức Liên hoan. 

- Phối hợp, hỗ trợ để thực hiện các thủ tục thành lập Hội Văn nghệ sĩ trẻ 

Việt Nam.  

- Phân công đơn vị chức năng, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương 

Đoàn tham gia xây dựng nội dung, hoàn thiện kế hoạch tổ chức Liên hoan.  

- Đề xuất đại biểu là văn nghệ sĩ trẻ trực thuộc đơn vị tham dự Liên hoan. 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Liên hoan trên 

các cơ quan truyền thông, báo chí nền tảng mạng xã hội của đơn vị. 

5. Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ Việt Nam 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Ban Đoàn kết tập hợp 

thanh niên Trung ương Đoàn tham mưu kế hoạch, tổ chức các nội dung, hoạt động 

của Liên hoan. 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn và các cơ quan, đơn vị, 

tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng hồ sơ báo cáo các cơ quan có thẩm quyền 

thành lập Hội Văn nghệ sĩ trẻ Việt Nam.  

- Chọn cử đại biểu là thành viên của Câu lạc bộ tham dự Liên hoan Văn 

nghệ sĩ trẻ tiêu biểu toàn quốc. 

- Phối hợp huy động nguồn lực xã hội hóa tổ chức Liên hoan. 

7. Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị hoạt động nghệ thuật Trung 

ương và địa phương: giới thiệu nhân sự tham gia Liên hoan Văn nghệ sĩ trẻ tiêu 

biểu toàn quốc lần thứ I. 

8. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc 

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức lựa chọn những đại biểu có 

đủ điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu về Ban Bí thư Trung ương Đoàn xem xét, 

lựa chọn là đại biểu chính thức tham dự Liên hoan Văn nghệ sĩ trẻ tiêu biểu toàn 

quốc lần thứ I, năm 2022. 

- Gửi hồ sơ giới thiệu đại biểu về Trung ương Đoàn (qua Ban Tuyên giáo 

Trung ương Đoàn trước ngày 15/8/2022). 

* Hồ sơ giới thiệu đại biểu bao gồm:  

+ Công văn của tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc giới thiệu đại biểu tham 

dự Liên hoan. 

+ Danh sách trích ngang thành tích, lý lịch đại biểu (có mẫu gửi kèm); mỗi 

đại biểu hồ sơ kèm theo 02 ảnh 4x6 và 02 bán thân. 
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+ Mỗi đại biểu tham dự Liên hoan đề nghị đại biểu chuẩn bị trước những 

tác phẩm văn học, nghệ thuật tâm huyết, đạo cụ minh họa... để tham gia các hoạt 

động giao lưu tại Liên hoan. 

- Chủ động báo cáo cấp uỷ, lãnh đạo địa phương, đơn vị, chuẩn bị các điều 

kiện thuận lợi để đại biểu tham dự đầy đủ các hoạt động của Liên hoan.  

- Thành đoàn Hà Nội báo cáo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố để 

đăng cai các hoạt động diễn ra trên địa bàn Thành phố (có Công văn của Ban Bí 

thư Trung ương Đoàn đề nghị chi tiết riêng).  

Trên đây là kế hoạch tổ chức “Liên hoan Văn nghệ sĩ trẻ tiêu biểu toàn 

quốc lần thứ I, năm 2022”, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các ban, đơn vị 

Trung ương Đoàn và các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc căn cứ kế hoạch triển 

khai đảm bảo các yêu cầu chung đã đề ra. Thông tin chi tiết về chương trình, vui 

lòng liên hệ: Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, qua đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, SĐT: 0978.252.258; địa chỉ 

email: ngocdoantnkhoitrunguong@gmail.com. 

 

 
Nơi nhận: 
- Đ/c Võ Văn Thưởng, Ủy viên BCT,  

  Thường trực Ban Bí thư (để báo cáo); 

- Đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư TW Đảng, 

  Trưởng Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo); 

- Đ/c Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư TW Đảng, 

  Trưởng Ban Dân vận TW (để báo cáo);                                                

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

  Văn phòng TW Đảng; 

- Uỷ ban VH, GD của Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  
- Liên hiệp các Hội VH, NT Việt Nam;  

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn; 

- Các ban, đơn vị TW Đoàn;  

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; 
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  Trung ương và địa phương;  
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