
TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN 

*** 

Số:  26-HD/ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày 30 tháng 5 năm 2019 

          
 HƢỚNG DẪN 

Tổ chức học tập, tìm hiểu 06 bài học lý luận chính trị cho cán bộ,  

đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên thông qua hệ thóng phần mềm trực 

tuyến giai đoạn 2019 - 2022,  

--------------- 

 Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/ĐTN, ngày 02/5/2019 của Ban Thường vụ 

Đoàn Khối các cơ quan về việc học tập lý luận, chính trị cho cán bộ, đoàn viên, 

thanh niên. Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan xây dựng hướng dẫn trong cán 

bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên học tập, tìm hiểu 06 bài học lý luận 

chính trị thông qua hệ thống phần mềm trực tuyến cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Trang bị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm được những vấn đề lý luận 

cơ bản nhất về các môn khoa học chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 

đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, 

về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, qua đó 

củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước, từ 

đó tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh vững mạnh;  

- Việc học tập phải được tổ chức thường xuyên, liên tục đảm bảo 100% đoàn 

viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia; lồng ghép chặt chẽ với chương trình 

rèn luyện đoàn viên, công tác phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho 

Đảng xem xét kết nạp và bám sát việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, 

các Chương trình hành động của Đoàn. 

II. ĐỐI TƢỢNG, SỐ LƢỢNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC 

1. Đối tượng, số lượng: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, 

sinh viên các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan đều phải tham gia học 

tập 06 bài học lý luận chính trị của Đoàn. 

2. Thời gian: Bắt đầu từ tháng 06/2019 trên hệ thống phần mềm  tại địa chỉ 

http://6baihoc.doankhoitravinh.com/ Đoàn Khối các cơ quan đã cập nhật đầy đủ 

các thông tin gồm: 06 bài học lý luận chịnh trị của Đoàn (file PDF, 50 slide 

infographic dạng hình ảnh); Hướng dẫn truy cập vào phần mềm, hệ thống câu hỏi 

trắc nghiệm hỏi đáp tìm hiểu về các môn khoa học Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh; Kế hoạch học tập 06 bài học lý luận chính trị giai đoạn 2019 – 2022. 

http://6baihoc.doankhoitravinh.com/
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3. Hình thức:  

- Tháng 6/2019: Tất cả các cơ sở Đoàn Hướng dẫn cho đoàn viên, thanh 

niên, học sinh, sinh viên cách thức đăng nhập vào hệ thống, thường xuyên nghiên 

cứu, học tập 06 bài học lý luận chính trị cho cán bộ đoàn viên, thanh niên, học 

sinh, sinh viên. 

- Từ tháng 7/2019: Mỗi tháng Ban Thường vụ Đoàn Khối sẽ cung  cấp 50 

câu hỏi trắc nghiệm hỏi đáp 06 bài học lý luận chính trị trên hệ thống. Tất cả cán 

bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong khối truy cập vào phần 

mềm tiến hành học tập, trả lời ít nhất 50 câu hỏi/mỗi lần truy cập (mỗi đoàn viên ít 

nhất mỗi tháng 01 lần đều có truy cập và tham gia trả lời các câu hỏi).  

*Lưu ý:  

- Các đơn vị triển khai đến 100% đoàn viên cùng tham gia học tập và xem 

đây là một trong những nội dung để xếp loại đoàn viên vào cuối mỗi năm. 

- Sau khi tham gia trả lời trắc nghiệm hỏi đáp, kết quả của từng đồng chí 

tham gia trả lời hỏi đáp sẽ được hệ thống tự động báo về địa chỉ Email hệ thống 

ketqua.dkcqtravinh@gmail.com để văn phòng tổng hợp theo dõi. 

III. ĐỊA CHỈ TRUY CẬP PHẦN MỀM CỦA TỪNG ĐƠN VỊ 

STT Đơn vị Tài khoản Mật khẩu 

1.  Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông doankhoi.stttt 123 

2.  Đoàn trường THPT Chuyên NTT doankhoi.c3chuyenntthanh 123 

3.  Đoàn Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh doankhoi.cdnghe 123 

4.  Đoàn Trường THPT DTNT tỉnh doankhoi.c3dtnt 123 

5.  Đoàn Trường TTGDTX&HNDN, TPTV doankhoi.c3ttgdtxdn 123 

6.  Đoàn cơ sở Sở NN&PTNT Trà Vinh doankhoi.snnptnt 123 

7.  Đoàn cơ sở Sở Y Tế Trà Vinh doankhoi.syt 123 

8.  Đoàn cơ sở Sở TN&MT doankhoi.stnmt 123 

9.  Đoàn cơ sở Sở VHTT&DL Trà Vinh doankhoi.svhttdl 123 

10.  Chi đoàn Sở Công thương Trà Vinh doankhoi.sct 123 

11.  Đoàn cơ sở Sở GT-VT doankhoi.sgtvt 123 

12.  Đoàn cơ sở Sở LĐTB&XH Trà Vinh doankhoi.sldtbxh 123 

13.  Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh doankhoi.bvdk 123 

14.  Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Trà Vinh doankhoi.ctdl 123 

15.  Chi đoàn CTCP Dược phẩm TV - Pharm doankhoi.ctcpdp 123 

16.  Đoàn cơ sở CTCP Trà Bắc Trà Vinh doankhoi.ctcptb 123 

17.  Chi đoàn CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh doankhoi.ctcpctn 123 

18.  Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh doankhoi.cdyt 123 

19.  Chi đoàn Văn UBND tỉnh Trà Vinh doankhoi.vpubndt 123 

20.  Chi đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn Trà Vinh doankhoi.cqtd 123 

mailto:ketqua.dkcqtravinh@gmail.com
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21.  Chi đoàn Đài PT&TH Trà Vinh doankhoi.dptth 123 

22.  Chi đoàn Sở Tài chính Trà Vinh doankhoi.stc 123 

23.  Chi đoàn Sở KH&CN Trà Vinh doankhoi.skhcn 123 

24.  Chi đoàn Sở KH&ĐT Trà Vinh doankhoi.skhdt 123 

25.  Chi đoàn Sở Tư pháp Trà Vinh doankhoi.stp 123 

26.  Chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân  doankhoi.vksnd 123 

27.  Chi đoàn Tòa án tỉnh Trà Vinh doankhoi.ta 123 

28.  Chi đoàn Thanh tra tỉnh Trà Vinh doankhoi.tt 123 

29.  Chi đoàn Bảo hiểm Xã hội Trà Vinh doankhoi.bhxh 123 

30.  Chi đoàn Sở Xây dựng Trà Vinh doankhoi.sxd 123 

31.  Chi đoàn BQLDA đầu tư các CTrGT doankhoi.bqldadtctgt 123 

32.  
Chi đoàn BQL DA Đầu tư XD các công 

tình dân dụng & công nghiệp Trà Vinh 
doankhoi.bqldadtxddd 123 

33.  Chi đoàn CTCP Thủy sản Cửu Long  doankhoi.ctcptscl 123 

34.  Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước doankhoi.nhnh 123 

35.  Chi đoàn Ngân hàng TMCP Công thương doankhoi.nhtmcpct 123 

36.  Chi đoàn Ngân hàng TMCP ĐT&PT doankhoi.nhtmcpdtpt 123 

37.  Chi đoàn Ngân hàng NN&PTNT  doankhoi.nhnnptnt 123 

38.  Chi đoàn Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam doankhoi.nhhtx 123 

39.  Chi đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương doankhoi.nhtmcpnt 123 

40.  Chi đoàn CTCP Phát triển Điện nông thôn  doankhoi.ctcpptdnt 123 

41.  Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số  doankhoi.ctxskt 123 

42.  Chi đoàn Công ty Xăng dầu Trà Vinh doankhoi.ctxd 123 

43.  Chi đoàn BQL Khu kinh tế Trà Vinh doankhoi.bqlkkt 123 

44.  Chi đoàn Viễn Thông Trà Vinh doankhoi.vttv 123 

45.  Chi đoàn Kho bạc Nhà nước Trà Vinh doankhoi.kbtv 123 

46.  Chi đoàn Bưu điện tỉnh doankhoi.bdt 123 

47.  Chi đoàn Phòng khám Đa khoa Thiên Ân doankhoi.pkta 123 

IV. HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU 

06 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA ĐOÀN 

1. Truy cập: tại  địa chỉ http://6baihoc.doankhoitravinh.com/ Nhập 

thông tin tài khoản đã được cấp ở trên. 

 

http://6baihoc.doankhoitravinh.com/


4 

(Tên đăng nhập của đơn vị, mật khẩu chung 123) 

2. Xem các bài học: 

Để xem các bài học thực hiện thao tác lăn chuột xuống xem bên dưới, hoặc 

bấm vào chữ CÁC BÀI HỌC ở góc trên bên trái trang web. 

 

Trang web hiển thị các biểu tượng 06 bài học, bấm vào bài cần xem. 

 

 

3. Tải tài liệu: Để tải về các tập tin Hƣớng dẫn sử dụng và 06 bài học, Kế 

hoạch giai đoạn bấm vào các biểu tượng tương ứng  hoặc cuộn lăn xuống dưới. 
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4. Kiểm tra kiến thức trắc nghiệm (hỏi đáp) 

- Sau khi đoàn viên, nghiên cứu, học tập 06 bài học về lí luận Chính trị, thì 

tham gia kiểm tra kiến thức trắc nghiệm (hỏi đáp) bằng hình thức trả lời hệ thống 

50 câu hỏi. 

- Bấm vào Hỏi đáp hoặc cuộn lăn xuống dưới cùng trang web. 

 

- Sau khi đăng nhập thành công, trang web sẽ chuyển qua trang web mới để 

thực hành trắc nghiệm 

* Chú ý:  

+ Lần đầu đăng nhập, trang web tải mất thời gian (khoảng 15s) 

+ Trang web nếu bị lỗi thì bạn bấm Ctrl + F5 để tải lại trang. 

  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn Khối các cơ quan 
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- Xây dựng Hướng dẫn triển khai đến các cơ sở Đoàn trực thuộc và tổ chức 

học tập, bồi dưỡng cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, báo cáo viên cấp 

Đoàn Khối các cơ quan và Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc. 

- Hàng năm tổ chức hội thi tìm hiểu các môn khoa học Chủ nghĩa Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thi kể chuyện về Bác. 

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

- Các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai 

Hướng dẫn đến 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên sử dụng trang Web học tập 6 

bài học lý luận chính trị của Đoàn thông qua hệ thống phần mềm trực tuyến tại địa 

chỉ: http://6baihoc.doankhoitravinh.com/  

- Văn phòng Đoàn Khối sẽ tổng hợp kết quả tham gia từng đoàn viên của 

các đơn vị thông qua email của hệ thống, đơn vị nào không triển khai đến đoàn 

viên, và không tham gia thi trên hệ thống sẽ được tính vào thi đua cuối năm. Đây là 

một trong những nội dung quan trọng nằm trong chỉ tiêu giao ước thi đua hàng 

năm. Đề nghị các cơ sở Đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện. Mọi khó khăn, vướn 

mắc kịp thời phản ánh về Thường trực Đoàn Khối các cơ quan để xử lý./. 

* Nơi nhận: 
- Đ/c Võ Minh Nhựt, Phó BT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Đ/c Nguyễn Quốc Vạn, PBT ĐU khối các 

CQ&DN tỉnh (để b/c); 

- BTV Tỉnh đoàn (để b/c); 

- BTV Đảng ủy Khối các CQ&DN (để b/c); 

- BCH Đoàn Khối các cơ quan (để th/h); 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (để th/h); 

- Lưu./. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

(đã ký) 

 

 

Phạm Viết Thạch 
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