
 

 

Kính gửi: Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các huyện, thành phố 

Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/TWH, ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Ủy 

ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam về Tổ chức Chương trình 

“Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2021”, Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt 

Nam tỉnh đề nghị Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các huyện, thành phố 

thông báo, tuyên truyền, phổ biến, triển khai Cuộc thi viết “Tỏa sáng Nghị lực 

Việt” và giới thiệu gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu tham gia Chương trình 

“Tỏa sáng Nghị lực Việt năm 2021”, cụ thể như sau: 

1. Cuộc thi viết “Tỏa sáng Nghị lực Việt” 

- Thời gian nhận bài dự thi: Từ nay đến hết ngày 20/11/2021. 

- Đối tƣợng dự thi: Là công dân Việt Nam không giới hạn độ tuổi. 

- Thể lệ: 

+ Hình thức dự thi: Cá nhân/nhóm Tác giả gửi bài dự thi về Ban Thư ký 

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh qua Ban Phong trào Tỉnh đoàn và gửi qua 

email: thanhnienlc@gmail.com, tiêu đề “Dự thi Cuộc thi viết Tỏa sáng Nghị lực 

Việt” kèm theo thông tin liên hệ của cá nhân dự thi hoặc đại diện nhóm dự thi. 

+ Nội dung tham gia cuộc thi: 

Viết về những câu chuyện có thật về tấm gương thanh niên khuyết tật vượt 

khó, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đóng góp cho xã hội; những 

mô hình, sáng kiến, giải pháp giúp đỡ người khuyết tật hòa nhập với xã hội… 

Tác phẩm dự thi đánh máy (phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14), 

độ dài không quá 2.000 từ; khuyến khích có hình ảnh minh họa cho bài dự thi. 

Tác phẩm đã đạt giải ở các cuộc thi khác không được tham gia cuộc thi này. 

+ Cơ cấu giải thưởng: 

01 giải Nhất: Trị giá 10 triệu đồng tiền mặt; Bằng khen của Trung ương 

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Kỷ niệm chương của Chương trình; 

01 giải Nhì: Trị giá 05 triệu đồng tiền mặt; Bằng khen của Trung ương 

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Kỷ niệm chương của Chương trình; 

01 giải Ba: Trị giá 03 triệu đồng tiền mặt; Bằng khen của Trung ương Hội 

Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Kỷ niệm chương của Chương trình. 

03 giải Khuyến khích: Trị giá 01 triệu đồng tiền mặt; Bằng khen của Trung 

ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Kỷ niệm chương của Chương trình. 

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM 

ỦY BAN TỈNH LAI CHÂU 

*** 

Số: 71-CV/UBH 
“Về việc triển khai Cuộc thi viết Tỏa sáng Nghị lực Việt 

và giới thiệu gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu tham 

gia Chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt năm 2021” 
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2. Giới thiệu gƣơng thanh niên khuyết tật tiêu biểu tham gia Chƣơng 

trình Tỏa sáng Nghị lực Việt năm 2021 

- Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 20/11/2021. 

- Đối tƣợng: Là thanh niên khuyết tật không quá 35 tuổi. 

- Tiêu chuẩn: 

+ Có đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật; có nhiều nỗ lực vượt khó vươn 

lên để lập thân, lập nghiệp và đạt được những thành tích nổi bật trong các lĩnh vực 

kinh tế, khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật…; có nhiều hoạt động đóng góp cho xã hội 

và sự phát triển của cộng đồng người khuyết tật Việt Nam được xã hội ghi nhận. 

+ Ưu tiên các thanh niên khuyết tật là người dân tộc thiểu số ở khu vực, 

địa bàn kinh tế khó khăn, vùng biên giới, vùng chịu nhiều ảnh hưởng của dịch 

bệnh Covid-19. 

- Số lƣợng: Mỗi huyện, thành hội giới thiệu 01 gương thanh niên khuyết 

tật tiêu biểu. 

- Thủ tục hồ sơ: 

+ Công văn giới thiệu của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các huyện, 

thành phố. 

+ Báo cáo thành tích và trích ngang lý lịch cá nhân (theo mẫu viết không 

quá 02 trang A4) kèm 02 ảnh 4x6. 

+ Bản chia sẻ quá trình công tác, lao động, học tập, lập thân, lập nghiệp. 

+ 05 ảnh chụp thực tế về các hoạt động sinh hoạt, lao động, phong trào 

(gửi qua email:thanhnienlc@gmail.com). 

+ Bản sao CMND hoặc CCCD. 

+ Giấy đề nghị mở tài khoản ngân hàng để làm sổ tiết kiệm (theo mẫu). 

Bài dự thi và hồ sơ đề nghị tuyên dương gửi về Ban Thư ký Hội Liên hiệp 

thanh niên Việt Nam tỉnh qua Ban Phong trào Tỉnh đoàn theo địa chỉ: Tầng 7, 

nhà E, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, phường Tân Phong, thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

 

Nơi nhận: 
- VP Trung ương Hội LHTN Việt Nam; 
- Như trên (t/h); 

- Lưu VT, UBH. 

 

TM. BAN THƢ KÝ HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

Hoàng Thị Thuận 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

*** 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Tham gia Chƣơng trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2021 

I. SƠ LƢỢC LÝ LỊCH 

Họ và tên: …………………………….. Giới tính:………………………… 

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………… 

Quê quán:…………………………………………………………………… 

Dân tộc:……………………………………………………………………... 

Tôn giáo:……………………………………………………………………. 

Trình độ:……………………………………………………………………. 

Địa chỉ:……………………………………………………………………… 

Chức vụ, đơn vị công tác:…………………………………………………... 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

1. Sơ lược thành tích đạt được đối với công tác thanh niên khuyết tật: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Thành tích đạt được của cá nhân: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

XÁC NHẬN CỦA 

ỦY BAN HỘI LHTN VIỆT NAM 

NGƢỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

 

 

  


