
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH 
HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG 

*** 
Số:176 -CV/HĐĐTW 

“V/v ghi hình MV Tiến bước lên Đoàn, chào 
mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII” 

 
    Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2022 

 
 
Kính gửi:   - Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố; 

- Ban Giám đốc các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm 
hoạt động Thanh thiếu nhi các tỉnh, thành phố 

  
Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/HĐĐTW ngày 26/3/2022 của Hội đồng Đội 

Trung ương về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến 
tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm 
thể hiện niềm tự hào, sự tri ân của thiếu nhi Việt Nam đối với sự chăm lo, dìu dắt 
của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức xây dựng MV 
(Music video) ca nhạc của thiếu nhi cả nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề “Tiến bước lên Đoàn”. 

Để chương trình diễn ra theo Kế hoạch, có sự tham gia của thiếu nhi ở các 
địa phương trong cả nước, Hội đồng Đội Trung ương đề nghị Hội đồng Đội các 
tỉnh, thành phố; các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi 
trên cả nước thực hiện các nội dung sau: 

1. Chuẩn bị các điều kiện ghi hình MV của thiếu nhi cả nước chào mừng 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong đó 
mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn tối thiểu 02 đơn vị tham gia gồm: 01 liên đội trường 
tiểu học hoặc trung học cơ sở và 01 đơn vị Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt 
động Thanh Thiếu nhi cấp tỉnh. Các đơn vị không có đơn vị Cung, Nhà Thiếu nhi, 
Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi cấp tỉnh lựa chọn đơn vị Nhà Thiếu nhi 
thành phố trực thuộc tỉnh tham gia. 

2. Tuyển chọn và bố trí lực lượng các em tham gia tập luyện và ghi hình 
MV, biểu diễn trên nền nhạc do Hội đồng Đội Trung ương thống nhất ban hành. 
Căn cứ vào điều kiện thực tế, các đơn vị bố trí lực lượng cho phù hợp, đảm bảo 
có đầy đủ hình ảnh đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca và đồng ca. 

3. Đối tượng tham gia MV: Học sinh, thiếu nhi đang theo học tại các trường 
Tiểu học, Trung học cơ sở; các em đang tham gia sinh hoạt trong Đội Nghệ thuật 
măng non của các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi 
trên cả nước. Khuyến khích các đơn vị mời các em đội viên trưởng thành, người 
nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng với thiếu nhi tham gia ghi hình MV. 
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 4. Trang phục: Đội viên, thiếu nhi tham gia ghi hình MV mặc đồng phục 
đội viên hoặc đồng phục học sinh theo quy định của nhà trường, đảm bảo áo có 
cổ để đeo khăn quàng đỏ, đi giày hoặc dép có quai hậu. Đội viên, thiếu nhi dân 
tộc mặc trang phục của dân tộc mình. 

5. Yêu cầu về mặt kỹ thuật 
- Các đơn vị sử dụng thiết bị camera chuyên dụng (chế độ full HD) để ghi 

hình. Sử dụng các phần mềm, công nghệ để thiết kế, dàn dựng sản phẩm của mình 
đảm bảo tính nghệ thuật, chất lượng âm thanh, hình ảnh của videoclip. 

- Sản phẩm Video clip phải đảm bảo theo định dạng file cơ bản, thông dụng 
(định dạng đuôi MP4), file Video clip có độ phân giải tối thiếu 1280 x 720, tỷ lệ 
hình ảnh 16:9. 

- Yêu cầu về hình ảnh video clip: Có nhiều góc máy quay, quay toàn cảnh, 
cận cảnh, quay theo đối tượng; địa điểm quay có thể trong phòng thu hoặc ngoại 
cảnh; ưu tiên ghi hình ở các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của địa 
phương; các điểm có gắn với lịch sử, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 
nơi có các công trình thanh niên tiêu biểu. 

- Cách thức gửi MV: Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố; các Cung, Nhà 
Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi toàn quốc tải Video clip của đơn 
vị lên Google Drive, chia sẻ quyền truy cập và gửi đường link về Hội đồng Đội 
Trung ương qua địa chỉ mail: hoidongdoitw@gmail.com trước ngày 30/11/2022. 
Tiêu đề thư gửi ghi rõ tên đơn vị gửi tham gia MV “Tiến bước lên Đoàn”. 

Chi tiết liên hệ đồng chí Tô Lý Cường, chuyên viên Ban Công tác Thiếu 
nhi Trung ương Đoàn, số điện thoại: 096.987.8755. 

   

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BTV các tỉnh, thành Đoàn (để p/h),  
- Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư 
 TWĐ, Chủ tịch HĐĐTW (để b/c), 
- Lưu VP HĐĐTW. 

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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