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ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA 

HUYỆN ỦY THƯỜNG XUÂN 

* 

Số:93 -KH/HU 

 

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Thường Xuân, ngày 01 tháng 12 năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động, hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet 

“Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác” 

----- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BTC, ngày 21/10/2021của Ban tổ chức cuộc 

thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm 

theo lời Bác”, BanThường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch phát động, hưởng 

ứng Cuộc thi, như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Nhằm tuyên truyền, ôn lại truyền thống, khắc ghi những tình cảm thiêng 

liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ và Nhân 

dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa; thể hiện lòng biết ơn đối với công lao to lớn của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã 

phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước. 

 - Thông qua cuộc thi làm nổi bật những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân 

các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong 75 năm qua theo lời dạy của Bác. 

Từ đó, tiếp tục khơi dậy niềm phấn khởi, tin tưởng, tự hào của cán bộ, đảng viên, 

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

lớp Nhân dân trong huyện, quyết tâm thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách của Bác, hướng trọng tâm vào phát huy ý chí tự lực, tự cường, 

khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một cực 

tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công 

nghiệp theo hướng hiện đại, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở nên một tỉnh 

kiểu mẫu. 

- Cuộc thi cần được tuyên truyền, triển khai, phổ biến sâu rộng ở các cấp 

ủy, tổ chức đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo thành đợt sinh hoạt 

chính trị sâu rộng để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội 

viên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân trong huyện lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao 

đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự 

đồng thuận trong xã hội; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương 

mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh phản bác các thông tin 

xấu độc, quan điếm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. 

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘCTHI 
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 1. Đối tượng: Là người Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc ở trong và 

ngoài tỉnh; người tỉnh ngoài, người nước ngoài quan tâm và tham gia Cuộc thi 

(trừ các đồng chí trong Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi). 

 2. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm hằng tuần trên mạng Internet (Có thể lệ 

Cuộc thi kèm theo). 

 3. Thời gian thi: 

 - Cuộc thi được diễn ra trong 6 tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 

03/01/2022 và kết thúc vào ngày 14/02/2022. 

 - Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10 giờ 00 phút ngày thứ hai hằng tuần 

và kết thúc vào 09 giờ 00 phút ngày thứ hai tuần kế tiếp. 

4. Cơ cấu, giá trị giải thưởng 

4.1. Giải tập thể: Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ vào số lượng người tham 

gia Cuộc thi các tuần nhiều nhất, số người trả lời đúng các câu hỏi trong các tuần 

nhiều nhất và có nhiều người hoàn thành đúng phần thi trong thời gian ngắn nhất 

của địa phương, đơn vị để tặng Giấy chứng nhận và phần thưởng cho tập thể. 

 4.2. Giải cá nhân: Mỗi tuần có 11 giải thưởng, bao gồm: 

 - 01 Giải Nhất: trị giá 3.000.000 đồng. 

 - 02 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng. 

 - 03 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng . 

 - 05 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng. 

5. Công bố kết quả và trao thưởng 

 - Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được công bố ngay sau khi có kết 

quả thi tuần (chậm nhất là 12 giờ ngày thứ hai hằng tuần) trên trang website dành 

riêng cho Cuộc thi và các phương tiện thông tin đại chúng. 

 - Hằng tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức trao giải thưởng cho những 

người đoạt giải trong các Cuộc thi trắc nghiệm tuần. Người đoạt giải không có 

điều kiện trực tiếp nhận giải có thể nhận tiền thưởng qua bưu điện hoặc qua tài 

khoản cá nhân và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về tài 

khoản ngân hàng, sốđiện thoại, địa chỉ liên hệ để Ban Tổ chức Cuộc thi chuyển 

tiền thưởng qua tài khoản. 

 - Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi tiến hành Tổng kết, trao Giấy 

chứng nhận và giải thưởng cho các tập thể; trao Giấy chứng nhận cho người đoạt 

giải Nhất Cuộc thi các tuần. 

 6. Tài liệu phục vụ Cuộc thi 

Người dự thi có thể tra cứu và tham khảo các tài liệu chính, như sau: 

      (1). Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Lịch sử Đảng bộ tỉnh 

Thanh Hóa 1930 -1954, Nxb Thanh Hóa, 2010. 

 (2). Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh 

Hóa 1954-1975, Nxb Thanh Hóa, 2010. 

 (3). Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh 
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Hóa 1975- 2005, Nxb Thanh Hóa, 2009. 

 (4). Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa,Biên niên những sự kiện lịch 

sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 2005 - 2015, Nxb Thanh Hóa, 2015. 

(5). Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa,Biên niên những sự kiện lịch 

sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 2015 - 2020,Nxb Thanh Hóa, 2020. 

 (6). Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa,Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

ThanhHóa (19 kỳ đại hội). 

 (7).Hồ Chí Minh toàn tập (từ tập 1 đến tập 15), Nxb. Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, Hà Nội, 2011. 

 (8).Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử (từ tập 1 đến tập 10), Nxb. Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2016. 

 (9). Tỉnh ủy Thanh Hóa,Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời 

Bác, Nxb Thanh Hóa, 2017. 

(10). Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Địa chí Thanh Hóa, 

từ tập I đến tập V. 

(11). Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về 

“Xâydựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” 

(12). Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

7. Kinh phí: Từ nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm 

Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa trong năm 2022 do UBND tỉnh 

phê duyệt. 

 II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

 Tham mưu cho Thường trực Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, định 

hướng, đôn đốc các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; các ban, ngành, đoàn thể, cơ 

quan, đơn vị cấp huyện tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Cuộc thi. Thường 

xuyên theo dõi, đề xuất xử lý các vi phạm trong đăng tải thông tin, quan điểm sai 

trái, xuyên tạc về Cuộc thi trên Internet và mạng xã hội. Báo cáo kết quả hưởng 

ứng dự thi của địa phương, đơn vị về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ngay sau khi kết 

thúc mỗi tuần thi và kết thúc Cuộc thi. 

2. Các Đảng bộ, Chi bộ ủy trực thuộc 

 Phát động, triển khai sâu rộng Cuộc thi trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ 

quan, đơn vị ở địa phương, đơn vị mình; chỉ đạo chính quyền cùng cấp cùng cấp 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tham mưu cho cấp ủy đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, 

học sinh và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia Cuộc thi. 

Thông tin, tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên hệ thống Đài Truyền 

thanh cơ sở; Trang/cổng thông tin điện tử, website nội bộ, các trang mạng xã hội 

của địa phương, đơn vị. 

 Căn cứ vào kết quả công bố của Ban Tổ chức Cuộc thi, kịp thời biểu 
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dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân triển khai, hưởng ứng tham gia tích 

cực Cuộc thi; đồng thời, phê bình, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị triển khai chưa 

tốt về Cuộc thi. 

 Chỉ đạo các chi bộ cơ sở trong các kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 01 và tháng 

02/2022 dành thời gian thỏa đáng để tổ chức cho đảng viên của chi bộ tham gia 

dự thi. 

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

địa phương, đơn vị và báo cáo kết quả hưởng ứng dự thi hàng tuần và đợt thi của 

địa phương, đơn vị về Ban Tuyên giáo Huyện ủy ngay sau khi kết thúc mỗi tuần 

thi và kết thúc Cuộc thi. 

 3. Các ban, ngành, ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện 

 Tổ chức phát động Cuộc thi cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể 

chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tìm hiểu, tham gia 

Cuộc thi. 

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

trong khối và báo cáo kết quả hưởng ứng dự thi trong hệ thống của mình về Ban 

Thường vụ Huyện ủy qua (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) ngay sau khi kết thúc tuần 

thi và Cuộc thi. 

4. Phòng Giáo dục &Đào tạo 

Tổ chức phát động cuộc thi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên 

đang công tác tại các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện  

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các trường triển khai, hưởng ứng Cuộc thi 

và tổng hợp báo cáo kết quả hưởng ứng dự thi của ngành về Ban Thường vụ 

Huyện ủy qua (qua Ban Tuyên giáo Huyện  ủy) ngay sau khi kết thúc mỗi 

tuần thi và kết thúc Cuộc thi. 

5. Các Trường THPT trên địa bàn huyện. 

Tổ chức phát động cuộc thi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên 

và học sinh nhà trường và báo cáo kết quả hưởng ứng dự thi về Ban Thường vụ 

Huyện ủy qua (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) ngay sau khi kết thúc mỗi tuần 

thi và kết thúc Cuộc thi. 

6. Huyện Đoàn 

Tuyên truyền, động viên, khuyến khích, biểu dương, tạo điều kiện để đoàn 

viên,thanh niên, sinh viên hưởng ứng, tích cực tham gia Cuộc thi.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 mình về Ban Thường vụ Huyện ủy 

qua (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) ngay sau khi kết thúc Cuộc thi. 

 7. Văn hóa-Thông tin 

 Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phát động hưởng ứng Cuộc thi; thường xuyên theo 
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dõi, rà soát, kiểm tra, đề xuất xử lý các vi phạm trong đăng tải thông tin, quan 

điểm sai trái, xuyên tạc về Cuộc thi trên Internet và mạng xã hội. Đăng tải kế 

hoạch, thể lệ địa chỉ dự thi trên trang thông tin điện tử của UBND huyện. 

 8. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch 

 Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Cuộc thi; đăng tải Kế hoạch, 

thể lệ, tư liệu, kết quả Cuộc thi; kịp thời phản ánh việc triển khai, phổ biến, 

hưởng ứng Cuộc thi ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. 

 Căn cứ nội dung Kế hoạch này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương 

chủ động thực hiện và thường xuyên liên hệ, báo cáo kết quả thực hiện ngay sau 

khi kết thúc mỗi tuần thi và kết thúc Cuộc thi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để 

Ban tổng hợp, báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy./. 

Nơi nhận: 

- Ban Tuyên giáo TU (b/c),  

-Thường trực Huyện ủy (b/c), 

- Các Ban xây dựng đảng, 

- UBMTTQ và các đoàn thể; Trung tâm CT huyện, 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, 

- Phòng Văn hóa –Thông tin, 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin, TT và DL, 

- Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, 

  - Lưu VT, BTGHU. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

(đã ký) 

 

 

Cầm Bá Lâm 
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