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ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC 

THỊ ỦY PHƯỚC LONG 

* 

Số       - KH/TU 

               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
  

       Phước Long, ngày      tháng 4 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu Cuộc đời- Thân thế - Sự nghiệp  

của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2022 

 

Thực hiện Chương trình làm việc năm 2022 của Ban Thường vụ Thị ủy. 

Nhằm tổ chức các hoạt động hướng tới chào mừng Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Thị ủy Phước Long ban hành 

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu về Cuộc đời, Thân thế, Sự nghiệp của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh năm 2022 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Cuộc thi “Tìm hiểu Cuộc đời- Thân thế - Sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh năm 2022” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và 

các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã Phước Long nhằm ôn lại cuộc đời, 

thân thế, sự nghiệp, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí 

Minh; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

qua đó góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch - vững mạnh, 

phát huy sức mạnh của nhân dân xây dựng Phước Long giàu, đẹp, văn minh.  

- Là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Thông qua cuộc thi, để tỏ lòng biết ơn vô 

hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần củng cố và bồi đắp niềm 

tin của nhân dân với Đảng. Từ đó, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, phấn khởi của 

cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thị xã, quyết tâm thi đua học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cổ vũ các phong trào thi đua 

yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ thị xã lần thứ XII đề ra.  

2. Yêu cầu  

- Đảm bảo tính chính xác, khoa học và thực tiễn, phù hợp với đối tượng dự 

thi trong việc tìm hiểu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

- Cuộc thi cần được triển khai sâu rộng mang lại hiệu quả thiết thực. Việc 

tổ chức, đánh giá kết quả đảm bảo chính xác, công bằng, dân chủ, khách quan, 

tạo ra không khí sôi nổi, hào hứng trong việc tuyên truyền học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Phần mềm tổ chức cuộc thi phải đảm bảo chất lượng, tiện ích, có thể tích 

hợp với nhiều công cụ, phương tiện thông tin. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC THI  
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1. Đối tượng dự thi:  
 Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, giáo viên, thiếu niên, học sinh và 

các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thị xã Phước 

Long.  

2. Hình thức thi  

- Thi trắc nghiệm 

- Hình thức thi trực tuyến trên internet được đăng tải đồng thời trên trang 

thông tin điện tử thị xã Phước Long, trang Fanpage Sức sống Phước Long ( 

http://www.facebook.com/phuoclonghomnay/) 

- Người tham gia thi phải trả lời câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến. 

Mỗi tuần có 20 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án trả lời để người dự thi chọn 1 

đáp án. 

- Thời gian: được diễn ra trong 3 tuần, bắt đầu từ ngày 25/4/2022 đến 

13/5/2022. Trao giải thưởng tại Lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

minh được tổ chức vào ngày 19/5/2022. 

- Kinh phí giải thưởng và giấy chứng nhận được trao tại Lễ kỷ niệm 132 

năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

3. Nội dung thi 

Nội dung câu hỏi liên quan đến cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh. 

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ gửi trước bộ câu hỏi và dự kiến các phương án trả 

lời (bằng hình thức thi trắc nghiệm) cho người dự thi tham khảo trước thời gian 

tổ chức thi. 

4.Cơ cấu giải thưởng mỗi tuần 

Giải tập thể: 01 giải đơn vị có số lượng người tham gia đông nhất trị giá 

1.000.000đ; 01 đơn vị có nhiều người đạt giải: 1.000.000đ và giấy chứng nhận 

Giải cá nhân: 01 giải nhất: 1.000.000đ; 01 giải nhì: 800.000đ; 01 giải ba: 

600.000đ; 10 giải khuyến khích mỗi giải 500.000đ và giấy chứng nhận 

III. BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO VÀ TỔ THƯ KÝ  

1. Ban Tổ chức  

- Đ/c Lê Thanh Sơn – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND thị xã – Trưởng Ban 

- Đ/c Lê Đình Thắng – UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, giám đốc TTCT 

– Phó ban. 

- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền – TUV, Phó Ban Tuyên giáo – Thành viên 

- Đ/c Bùi Thị Hằng – TUV, Chánh VP. Cấp ủy- HĐND&UBND thị xã – 

Thành viên 

- Đ/c Cao Trúc Chi – TUV, Bí thư Thị đoàn – Thành viên 

- Đ/c Ngô Thị Minh Đông- TUV, Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã- Thành 

viên 
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- Đ/c Nguyễn Trung Thành – Trưởng phòng Văn hóa Thông tin- Thành 

viên 

2. Ban giám khảo 

- Đ/c Lê Đình Thắng – UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, giám đốc TTCT 

- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền – TUV, Phó Ban Tuyên giáo – Thành viên 

- Đ/c Cao Thị Phong Lan – TUV, Phó CN.UBKT Thị ủy- Thành viên 

- Đ/c Hoàng Văn Hùng – Phó GĐ.Trung tâm Chính trị- Thành viên 

3.Tổ thư ký 

- Đ/c Hoàng Thị Tâm – Chuyên viên Ban tuyên giáo – Tổ trưởng 

- Đ/c Quách Đại Vũ – Chuyên viên Ban Tổ chức – Thành viên. 

- Đ/c Nguyễn Hoài Nam – Chuyên viên Thị đoàn – Thành viên. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Thị ủy  

Tham mưu Thị ủy ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu Cuộc đời, 

thân thế, Sự nghiệp của Hồ Chí Minh năm 2022. 

Xây dựng câu hỏi và đáp áp tổ chức cuộc thi. 

Dự trù kinh phí tổ chức cuộc thi 

Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện kỹ thuật thi trực 

tuyến trên trang Sức sống Phước Long 

Đặt mã số cho từng xã, phường và 02 trường THPT, Đảng bộ Công an, 

Quân sự, Trung tâm y tế. 

2. Phòng Văn hóa – Thông tin 

Đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi để các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc 

thi. 

3.Thị đoàn 

Phối hợp với Ban Tuyên giáo thiết kế phông trang trí, khẩu hiệu tuyên 

truyền. 

Tuyên truyền rộng rãi trên trang Fanpega của Thị đoàn và các trang nhóm 

mạng xã hội của Thị đoàn. 

4. Các cơ sở Đảng, cơ quan đơn vị  

Triển khai, tuyên truyền cuộc thi đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 

viên và các tầng lớp nhân dân địa phương, đơn vị biết và tham gia cuộc thi. 

V. KINH PHÍ 

Kinh phí cuộc thi được sử dụng từ nguồn kinh phí ngoài định mức của Ban 

Tuyên giáo Thị ủy năm 2022. 

Ban Tuyên giáo tham mưu lập dự trù kinh phí trình Thường trực Thị ủy 

phê duyệt gồm:  

- Kinh phí mua phần mềm tổ chức cuộc thi. 
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- Kinh phí khen thưởng, mua khung và in giấy chứng nhận, Phô tô tài 

liệu,…  

- Kinh phí biên soạn, thẩm định đề thi và đáp án.  

- Kinh phí bồi dưỡng Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi.  

- Các chi phí khác nếu có.  

Nơi nhận: 
- Thường trực Thị ủy, 

- Các tổ chức cơ sở Đảng, 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã, 

- Phòng VH-TT, Thị đoàn, 

- LĐVP. Cấp ủy- HĐND&UBND thị xã, 

- Ban Tuyên giáo Thị ủy, 

-Thành viên BTC, tổ thư ký, 

- Lưu VP.CU-HĐND&UBND thị xã. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Công 
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