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“V/v giới thiệu đại biểu tham gia Liên hoan 
Văn nghệ sĩ trẻ toàn quốc lần thứ I, năm 2022” 

 
 

   Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2022 

 
Kính gửi: Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố 

 

Thực hiện Kế hoạch số 458-KH/TWĐTN-BTG ngày 13/7/2022 của Ban 
Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Liên hoan Văn nghệ sĩ trẻ toàn quốc 
lần thứ I, năm 2022; căn cứ số lượng, cơ cấu đại biểu thiếu nhi được phân bổ, 
Hội đồng Đội Trung ương đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố rà soát, giới 
thiệu đại biểu tham dự liên hoan cụ thể như sau:  

1. Số lượng: Mỗi tỉnh, thành phố giới thiệu 01 đại biểu thiếu nhi để xét 
chọn tham gia Liên hoan. 

2. Tiêu chuẩn 
- Đại biểu là các em đội viên, thiếu nhi có quốc tịch Việt Nam từ 09 đến 

15 tuổi đảm bảo các tiêu chuẩn sau: 
- Về học tập, đại biểu có kết quả xếp loại hoàn thành xuất sắc các nội 

dung học tập và rèn luyện (đối với học sinh khối Tiểu học) hoặc xếp loại học lực 
từ giỏi trở lên (đối với học sinh khối Trung học cơ sở) năm học 2021 - 2022 và 
học kỳ 1 năm học 2022 - 2023.  

- Về hạnh kiểm, đại biểu đạt xếp loại năng lực, phẩm chất tốt (đối với học 
sinh khối Tiểu học) hoặc hạnh kiểm tốt (đối với học sinh khối Trung học cơ sở).  

- Ưu tiên lựa chọn đại biểu thiếu nhi đạt các giải thưởng về văn học, 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. 

Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố gửi đề xuất giới thiệu đại biểu (theo 
mẫu gửi kèm) về Hội đồng Đội Trung ương trước ngày 25/11/2022 qua địa chỉ 
email: hoidongdoitw@gmail.com. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ đồng chí Tô Lý Cường, Chuyên viên Ban 
Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, điện thoại: 0969.878.755. 

Trân trọng./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư TW Đoàn; 

Chủ tịch Hội đồng Đội TW (để b/c); 
- Ban Tuyên giáo TW Đoàn (để p/h); 
- Lưu VP HĐĐTW. 

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG 
PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 
 
 

Lê Anh Quân 
 


