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KẾ HOẠCH 

tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tƣ tƣởng, đạo đức,  

phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 

----- 

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII 

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa 

XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

Hướng dẫn số 73-HD/BTGTW, ngày 10/10/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương 

về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực 

tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 (viết tắt là 

Cuộc thi), như sau: 

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thông qua Cuộc thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức về những nội dung cơ bản, cốt lõi, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tám lời Bác Hồ căn 

dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, 

sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.  

Tổ chức Cuộc thi để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng 

trong toàn Đảng bộ. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện việc học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện 

có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức Cuộc thi phải được tiến hành nghiêm túc, khoa học, khách quan, 

công tâm, thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh 

viên và nhân dân. 



 

 

II - NỘI DUNG, ĐỐI TƢỢNG, HÌNH THỨC, TÀI LIỆU 

1. Tiêu đề: Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. (Có thể lệ gửi kèm) 

2. Đối tƣợng 

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực 

lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, nhân dân đang sinh sống, học tập và công tác 

trong và ngoài tỉnh. 

- Thành viên trong Ban Tổ chức, Tổ soạn thảo câu hỏi - đáp án, Tổ thư ký 

không được tham gia thi. 

3. Nội dung thi, tài liệu tham khảo 

3.1. Nội dung thi 

- Những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự 

lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong 

cách nêu gương, thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc 

tỉnh Hà Giang. 

3.2. Tài liệu tham khảo 

- Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý 

chí tự lực, tự cƣờng và khát vọng phát triển đất nƣớc phồn vinh, hạnh phúc 

(Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2021 và toàn khóa), do 

Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nxb Chính trị Quốc gia sự thật, H.2021. 

- Tài liệu Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh về phong cách nêu gƣơng và thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng 

bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang năm 2022, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Hà Giang biên soạn. 

- Những nội dung cơ bản của tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh (Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của 

Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh") do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, NXB Chính trị Quốc gia sự 

thật, H.2017. 

- Hỏi - đáp về tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Dùng cho 

đảng viên ở cơ sở, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên 

truyền trong Nhân dân) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nxb Chính trị 

Quốc gia sự thật, H.2017. 



 

 

- Bộ sách Vang vọng lời nƣớc non (12 tập) do Ban Tuyên giáo Trung ương 

chỉ đạo biên soạn, xuất bản, Nxb. Thông tin và Truyền thông, H.2022. 

- Và một số văn bản liên quan. 

4. Hình thức thi 

Thi trắc nghiệm hằng tuần trên mạng internet tại địa chỉ Cổng thông tin điện 

tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy http://tuyengiao.hagiang.gov.vn; mục Cuộc thi trực 

tuyến tìm hiểu về tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. 

Mã QR code tham dự thi 

 

 

 

 

III - THỜI GIAN  

1. Thời gian tổ chức cuộc thi 

- Thời gian phát động: ½ ngày, dự kiến ngày 03/4/2023. 

- Thời gian thi: Cuộc thi diễn ra trong 03 tuần liên tục, bắt đầu tuần thứ nhất 

từ ngày 03/4/2023, kết thúc cuộc thi vào ngày 23/4/2023.  

Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 9h00' ngày thứ hai hằng tuần và kết thúc 

vào 22h00' ngày chủ nhật. 

2. Thời gian tổng kết, trao giải 

Dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 - 19/5/2023). 

IV- CƠ CẤU, HÌNH THỨC GIẢI THƢỞNG VÀ KINH PHÍ 

1. Cơ cấu giải thƣởng 

1.1. Về giải thưởng đối với cá nhân tham dự Cuộc thi 

Hằng tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xét giải thưởng cho các cá nhân gồm: 01 

giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích. 

1.2. Về giải thưởng đối với tập thể 

Tổng kết Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xét, khen thưởng đối với các tập 

thể có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai hưởng ứng Cuộc thi. 

2. Hình thức giải thƣởng, thông báo kết quả và trao thƣởng 

- Hình thức giải thưởng: Ban Tổ chức Cuộc thi trao giấy chứng nhận và tiền 

 



 

 

thưởng đối với cá nhân đạt giải và tập thể. 

- Thông báo kết quả và trao thưởng: 

+ Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần được công bố trên Cổng thông tin điện tử 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các phương tiện thông tin đại chúng. 

+ Kết thúc Cuộc thi: Ban Tổ chức Cuộc thi tiến hành tổng kết và trao Giấy 

chứng nhận, tiền thưởng cho cá nhân, tập thể đạt giải. 

3. Kinh phí: Từ nguồn kinh phí cấp cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2023. 

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng phối 

hợp thực hiện các nội dung sau: 

1. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh 

- Căn cứ kế hoạch, thể lệ Cuộc thi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hưởng ứng và 

tham gia Cuộc thi bảo đảm sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả.  

- Báo cáo kết quả hưởng ứng dự thi hằng tuần về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp 

tỉnh đúng thời gian quy định.  

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc thi trong toàn ngành. 

- Tuyên truyền, động viên, khuyến khích, biểu dương, tạo điều kiện để cán bộ, 

công chức, viên chức, học sinh, sinh viên hưởng ứng, tích cực tham gia Cuộc thi. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc hưởng ứng Cuộc thi 

trong toàn ngành. 

3. Tỉnh Đoàn Thanh niên  

- Xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc thi trong các cấp tổ chức đoàn, tuyên 

truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia dự thi hằng tuần. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cấp bộ đoàn trong triển khai, hưởng 

ứng Cuộc thi và báo cáo kết quả hưởng ứng dự thi của hệ thống đoàn các cấp hằng 

tuần về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh.  

4. Báo Hà Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin 

điện tử tỉnh, cơ quan báo chí Trung ƣơng thƣờng trú tại Hà Giang 

- Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Cuộc thi; đăng tải toàn văn 

kế hoạch, thể lệ, tư liệu, kết quả Cuộc thi; kịp thời phản ánh đậm nét việc triển 

khai, phổ biến, hưởng ứng Cuộc thi ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh. 



 

 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự về Cuộc thi phục vụ 

công tác tuyên truyền và tổng kết Cuộc thi. 

5. Ban tuyên giáo/tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực 

thuộc; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh   

Tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Chỉ đạo triển khai sâu rộng Cuộc thi trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ 

quan, đơn vị, địa phương. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, các tầng lớp 

nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia Cuộc thi. 

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tích cực triển khai, 

hưởng ứng tham gia Cuộc thi theo kết quả công bố của Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc hưởng ứng Cuộc thi ở 

địa phương theo kế hoạch. 

6. Thời gian các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng báo cáo kết quả cuộc thi trƣớc 

ngày 28/4/2023 (qua phòng Lý luận chính trị - Lịch sử đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). 

Trong quá trình tổ chức Cuộc thi nếu có vướng mắc, đề nghị các địa phương, 

cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ban Tổ chức Cuộc thi (đồng chí Nguyễn Thị 

Yến, số điện thoại 0949.222.077).  

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ 

chức chính trị-xã hội tỉnh, 

- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, 

- Các cơ quan trong khối tuyên truyền, khoa giáo, 

- Ban Tuyên giáo/tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, 

đảng ủy trực thuộc tỉnh, 

- Văn phòng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương  

  tại Hà Giang, 

- Lãnh đạo Ban,  

- Các phòng chuyên môn thuộc Ban, 

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Hà 
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