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KẾ HOẠCH

tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm 
“Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

-----
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022; ý kiến chỉ đạo của Thường 

trực Tỉnh ủy tại Thông báo số  1537-TB/VPTU, ngày 15/02/2021 về tổ chức Cuộc thi 
trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022; 
nhằm triển khai thực hiện tốt  Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ 
Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016“về đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thiết 
thực hướng tới kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 
19/5/2022), Ban Tổ chức Cuộc thi xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như 
sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục khẳng định giá trị to lớn, ý nghĩa thực tiễn, sức lan toả của việc 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc 
sống; cổ vũ mạnh mẽ hơn nữa việc học tập và làm theo gương Bác, thông qua 
Cuộc thi tiếp tục triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực 
hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn 
khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

- Thông qua Cuộc thi, tiếp tục tuyên truyền và phát huy kết quả đạt được 
sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh; 
đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa, những hành động tự 
giác, gương mẫu của cấp uỷ, tổ chức, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các cấp, 
các ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên và các cá nhân. 

- Góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy, phát 
huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển 
xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

2. Yêu cầu
- Triển khai Cuộc thi nghiêm túc ở các cấp, các ngành gắn với kỷ niệm 

132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và các ngày 
lễ, ngày kỷ niệm của Trung ương, của tỉnh; Cuộc thi được tổ chức bằng hình 
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thức trắc nghiệm trên internet và được phát động sâu rộng trong toàn tỉnh nhằm 
thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân 
dân tham gia Cuộc thi.

- Các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động các đối tượng tham 
gia Cuộc thi. Tổ chức Cuộc thi đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, tránh hình 
thức.

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỂ LỆ, THỜI GIAN TỔ CHỨC 
CUỘC THI

1. Tên gọi cuộc thi: “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh” năm 2022.

2.  Đối tượng:  Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội 
viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân 
đang sinh sống, học tập và lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; người dân Lạng 
Sơn đang sinh sống, học tập ở trong và ngoài nước (các thành viên trong Ban Tổ 
chức, Tổ ra đề, Tổ thẩm định, Tổ thư ký Cuộc thi không được tham gia dự thi).

- Độ tuổi dự thi: Từ đủ 12 tuổi trở lên.

3. Hình thức thi: 
- Trả lời trực tiếp các câu hỏi trắc nghiệm trên Trang thông tin điện tử của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn, tại địa chỉ: http://tuyengiaolangson.vn. 
- Có 10 câu hỏi thi/tuần và 01 câu hỏi dự đoán tổng số người tham gia thi 

trong mỗi tuần thi. Mỗi câu hỏi có 04 đáp án, người dự thi chọn 01 đáp án đúng. 

- Mỗi người được tham gia thi 01 lần/ngày, 07 lần/tuần.

4. Thể lệ Cuộc thi:  Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi (Thể lệ ban 
hành riêng) và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy Lạng Sơn, tại địa chỉ: http://tuyengiaolangson.vn.

5. Thời gian thi
- Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, thi trong 05 tuần 

liên  tục, bắt  đầu  thi  tuần  thứ  nhất  từ  ngày  28/3/2022,  kết  thúc  vào  ngày 
02/5/2022. 

- Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00' thứ hai hằng tuần và kết thúc 
vào 9h00' thứ hai tuần kế tiếp.

- Tổng kết và trao giải Cuộc thi dự kiến vào dịp kỷ niệm 132 năm ngày 
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 19/5/2022).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc 

thi có nhiệm vụ:

http://tuyengiaolangson.vn/
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- Triển khai, tuyên truyền, phát động rộng rãi kế hoạch, thể lệ Cuộc thi 
đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, 
học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để 
triển khai Cuộc thi; ban hành Thể lệ Cuộc thi; tư liệu tham khảo để các cấp, các 
ngành căn cứ triển khai cuộc thi, thành lập Tổ thẩm định đề thi, Tổ ra đề thi, Tổ 
thư ký, Tổ giúp việc Cuộc thi; xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ trao giải 
Cuộc thi. Lập dự toán kinh phí, quản lý và thanh, quyết toán kinh phí theo quy 
định.

- Tổng hợp kết quả Cuộc thi hàng tuần đảm bảo công bằng, chính xác; 
tổng hợp danh sách cá nhân đạt giải để Ban Tổ chức Cuộc thi khen thưởng. 
Thông báo kết quả giải thưởng hàng tuần trên Trang thông tin điện tử của Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn. Các văn bản của Ban Tổ chức Cuộc thi được sử 
dụng con dấu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2. Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Chủ động triển khai Cuộc thi; đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân 
hưởng ứng tham gia Cuộc thi; hướng dẫn các cá nhân thực hiện thi trắc nghiệm 
đúng quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí trên địa bàn 
tỉnh: Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, kế hoạch, thể lệ, hình thức Cuộc thi và 
các hoạt động triển khai cuộc thi; đăng tải các tư liệu tham khảo do Ban Tổ chức 
Cuộc thi phát hành, phục vụ cho việc nghiên cứu tham gia dự thi.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Thanh niên: Chỉ đạo các đơn vị 
trực thuộc tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, kế hoạch, thể lệ, hình thức Cuộc 
thi và các hoạt động triển khai cuộc thi; tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn, 
khuyến khích cán bộ, giáo viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên tham gia 
dự thi hiệu quả.

5. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc: Trên cơ sở kế hoạch 
của Ban Tổ chức Cuộc thi, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc phổ biến, 
phát động, triển khai Cuộc thi; tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa Cuộc 
thi;  hướng dẫn, khuyến khích,  vận động cán bộ, đảng viên,  công chức, viên 
chức, hội viên, đoàn viên; cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang; học sinh, sinh 
viên trên địa bàn hưởng ứng Cuộc thi, góp phần tuyên truyền việc học tập và 
làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh ngày càng sâu rộng.

Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, triển khai Cuộc thi  trắc nghiệm 
“Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 của cấp mình 
ngay sau khi kết thúc Cuộc thi, gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 
08/5/2022 để tổng hợp tổng kết Cuộc thi và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo 
quy định. 
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Trên đây là  Kế hoạch triển khai Cuộc thi trắc nghiệm  “Tìm hiểu về tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.  Đề nghị các huyện ủy, 
thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện 
đạt kết quả, trong triển khai thực hiện nếu có vấn đề gì phát sinh, vướng mắc 
thông tin trao đổi qua đồng chí Trần Thị Thu Huyền Phó Trưởng phòng Lý luận 
chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, điện thoại 0982 274 174, để 
báo cáo Ban Tổ chức Cuộc thi./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c),
- Ban Tuyên giáo TW,
- UBND tỉnh, BCĐ các ngày lễ lớn tỉnh,
- Mặt trận TQ và các tổ chức CT-XH tỉnh,
- Thường trực các HU, Th.U, ĐUTT,
- Sở VHTT&DL, Sở TT&TT, Sở GD&ĐT, 
Tỉnh đoàn,
-  Thành viên BTC, Tổ ra  đề thi,  Tổ thẩm 
định đề thi, Tổ thư ký,
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh,
- Lãnh đạo Ban, 
- Các phòng CM,
- Lưu VT. 

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Kiêm 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

Đã ký

 
Phùng Quang Hội
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