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KẾ HOẠCH 
T       Hội t i trự  tuyến tìm  iểu 120 năm ngày t àn  lập tỉn   

(1900-2020) và 90 năm ngày t àn  lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 – 30/02/2020) 

------ 

Căn cứ Kế hoạch số 220-KH/TĐTN-BTG, ngày 01/11/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh về việc “Tổ chức Hội thi trực tuyến Ánh sáng 

sôi đường, năm 2020”; 

Thực hiện Kế hoạch số 69-KH/ĐTN, ngày 30/10/2019 của Ban Thường 

vụ Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh về phát động đợt thi 

đua hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đăng 

ký thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội đảng các 

cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp, lần thứ II, Đại 

hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đải biểu 

toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp xây dựng kế 

hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến “Ánh sáng soi đường” năm 2020, nội dung cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, ĐVTN về lịch sử Đoàn, 

Hội, Đội; chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 6 bài học lý luận 

chính trị của Đoàn (sửa đổi); cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng 

cho cán bộ, đoàn viên thanh niên. 

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, ĐVTN về kỷ niệm 120 

năm Ngày thành lập tỉnh Trà Vinh (01/01/1900 – 01/01/2020), kỷ niệm 90 năm 

ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) nhằm 

khẳng định những thành tựu đã đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh 

qua 120 năm hình thành và phát triển, ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang 

của Đảng bộ, quân và dân Trà Vinh trong đấu tranh bảo vệ và xây dựng quê 

hương đất nước, đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc 

và hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới. 

- Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cho đoàn viên, thanh 

niên nhận thức sâu sắc, toàn diện về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng 

Cộng sản Việt Nam; những cột mốc, những thành tựu vĩ đại của Đảng trong quá 
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trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng 

là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt nam trong 90 năm qua. 

- Việc tổ chức thi phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đối tượng 

đoàn viên thanh niên; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền phổ biến với giáo dục kiến 

thức cho đoàn viên thanh niên. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI 

1. Nội dung 

- Tìm hiểu kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- 6 bài học lý luận chính trị (sửa đổi) dành cho đoàn viên thanh niên. 

- Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Tìm hiểu lịch sử tỉnh Trà Vinh qua 120 năm xây dựng và phát triển (từ 

năm 1900 –2020). 

- Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Các kiến thức tổng hợp về Đoàn, Hội, Đội. 

2. Hìn  t    t i: thi trực tuyến (đính kèm Thể lệ Hội thi). 

 III. TÊN GỌI, ĐỐI TƢỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC 

 1. Tên gọi: Hội thi trực tuyến 120 năm ngày thành lập tỉnh (1900 – 2020) 

và 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)  

2. Đơn vị t      : Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sẽ trung 

dụng phần mềm thi trực tuyến từ “Hội thi Áng sáng soi đường” do Tỉnh đoàn 

Trà Vinh tổ chức. 

3. Đối tƣợng:  

  Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đang sinh hoạt, 

học tập, công tác trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. 

4. T ời gian t      : 

Thời gian thi dự kiến từ ngày 16/12/2019 - 29/4/2020. Hội thi chia thành 

2 vòng: Vòng sơ khảo và Vòng chung kết. Kết thúc vòng sơ khảo, Ban Tổ chức 

sẽ tổng hợp kết quả và chọn ra các thí sinh có đáp án đúng, trả lời trong thời 

gian sớm nhất để chọn vào tham gia vòng thi chung kết. 

Thí sinh đăng ký tài khoản trực tuyến: từ 08h00’, ngày 16/12/2019 đến 

khi kết thúc vòng sơ khảo tại trang web http://tinhdoan.travinh.gov.vn.  

IV. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN 

1. Đoàn K ối  á   ơ quan và Doan  ng iệp 

 - Xây dựng kế hoạch và triển khai đến các cơ sở Đoàn trực thuộc. Giao 

Văn phòng Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp phối hợp với Ban Tuyên 

giáo Tỉnh Đoàn là đơn vị thường trực Hội thi chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc 

http://tinhdoan.travinh.gov.vn/
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tiến độ triển khai của cơ sở Đoàn trực thuộc. Tham mưu kế hoạch, chương trình 

tổng kết trao giải; chịu trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật có liên quan. 

- Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp sẽ căn cứ vào kết quả tham gia 

Hội thi Ánh sáng soi đường do Tỉnh đoàn tổ chức của cán bộ, đoàn viên, thanh 

niên, học sinh sinh viên để trao giải thưởng (gồm 01 giải I, 01 giải II, 01 giải III 

và 05 giải khuyến khích) 

2. Các  ơ sở Đoàn trự  t uộ  

 Triển khai kế hoạch và vận động đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, 

sinh viên, học sinh tham gia hội thi đảm bảo ít nhất 1/3 số lượng đoàn viên tại 

đơn vị tham gia dự thi (số lượng tham gia của các đơn vị sẽ được tính vào bộ 

tiêu chí thi đua năm 2020). 

 Thông tin chi tiết về hội thi, các đơn vị liên hệ Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, 

điện thoại: 02942.210 888. Hoặc Văn phòng Đoàn Khối các cơ quan và Doanh 

nghiệp tỉnh số điện thoại: 02943.867.884 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu 120 năm ngày 

thành lập tỉnh và 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đề nghị các 

cơ sở Đoàn trực thuộc nghiêm túc thực hiện. 

Nơi n ận 
- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Đ/c Trương Thanh Long, PBT ĐUK  (để b/c); 

- TT Tỉnh đoàn (để b/c); 

- TT Đảng ủy KCCQ-DN (để b/c); 

- Ủy viên BTV Đoàn KCCQ-DN (để th/h); 

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

- Lưu VP. 

 

 


