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Quảng Phú, ngày 08 tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH
V/v tham gia cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành 

Tuyên giáo của Đảng”

Căn cứ Công văn số 417/SGDĐT-GDTXCTTT, ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Sở 
GD&ĐT tỉnh Đăk Nông về việc Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm 
Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”; 

Căn cứ chỉ đạo của Chi bộ nhà trường.

Ban Thường vụ Đoàn trường THPT Hùng Vương xây dựng kế hoạch hưởng ứng 
tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo 
của Đảng” với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Nhằm tuyên truyền về lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo của 
Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020). Qua đó, nâng cao nhận thức và phát huy những kinh 
nghiệm để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong đổi mới nội dung, phương thức 
công tác Tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

- Tuyên truyền, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh sâu rộng trong toàn xã hội; qua đó, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Nâng cao hiểu biết, nhận thức của ĐVTN nhà trường về chủ trương, quan điểm của 
Đảng, Nhà nước nhằm góp phần đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, 
nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN DỰ THI

1. Đối tượng dự thi: 

- Tất cả ĐVTN là học sinh đang tham gia học tập tại nhà trường.

2. Thời gian

- Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ 
ngày 23/3/2020, kết thúc vào ngày 13/7/2020.                

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

III. HÌNH THỨC THAM GIA CUỘC THI



Thi trắc nghiệm trên mạng VCNET. Triển khai thi và thông báo kết quả thi hằng 
tuần. Trả thưởng các cuộc thi tuần qua đường bưu điện hoặc tài khoản cá nhân.

- Thể lệ cuộc thi: http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/the-le-cuoc-thi-
tim-hieu-90-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-cua-dang-
550609.html

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp đoàn trường

- Lập kế hoạch trình Chi bộ phê duyệt.

- Đăng kế hoạch hưởng ứng tham gia cuộc thi lên Website nhà trường và fanpage của 
Đoàn thanh niên.

2. Giáo viên chủ nhiệm lớp

- Thông báo đến từng học sinh trong lớp (qua tin nhắn Vnedu) truy cập Website nhà 
trường và fanpage của Đoàn trường để nghiên cứu kế hoạch và tham gia cuộc thi. Tuyên 
truyền rộng rãi trong học sinh về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi; vận động đông đảo học 
sinh tham gia cuộc thi.

- Chỉ đạo BCH chi đoàn lớp theo dõi, thống kê và báo cáo danh sách học sinh tham 
gia, không tham gia các vòng thi tuần và gửi danh sách (qua email) về Đoàn trường thứ 7 
hàng tuần.

3. Đối với ĐVTN

- Yêu cầu 100% ĐVTN tham gia cuộc thi.

- Trên đây là Kế hoạch tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền 
thống ngành Tuyên giáo của Đảng”của BTV Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT 
Hùng Vương. Đề nghị tất cả ĐVTN tham gia đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả. 
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