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KẾ HOẠCH 
Tổ chức tìm hiểu trắc nghiệm học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội Đảng 

các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Luật Thanh niên (sửa đổi năm 2020) 

trong đoàn viên, thanh niên năm 2021 
_____________ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐUK, ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ 

Đảng ủy khối về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển 

khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

Thực hiện Kế hoạch số 377-KH/TĐTN, ngày 14/6/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

Thực hiện Kế hoạch số 343-KH/TĐTN, ngày 05/2/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn về việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức tìm 

hiểu trắc nghiệm học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 

2020 – 2025 và Luật Thanh niên (sửa đổi bổ sung năm 2020) trong đoàn viên, 

thanh niên năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm 

vững những nội dung cơ bản và những điểm mới trong Luật Thanh niên sửa đổi 

năm 2020 và các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, từ đó nâng cao tinh thần trách 

nhiệm trong quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện, sớm đưa Luật Thanh 

niên, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống. 

- Góp phần nâng cao nhận thức, chuyển biến về hành động của cán bộ, 

đoàn viên, thanh niên trong nỗ lực hành động, quyết tâm thực hiện đạt kết quả 

các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã chỉ ra; góp phần thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết của Đại hội Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

- Việc học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 

– 2025 và Luật Thanh niên (sửa đổi bổ sung năm 2020) trong đoàn viên, thanh 

niên năm 2021 phải thiết thực, hiệu quả, không qua loa, hình thức, phải phù hợp 

với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị;  kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền 

phổ biến với giáo dục kiến thức cho đoàn viên thanh niên. 

II. TÊN GỌI, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN 
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1. Tên gọi: “Tìm hiểu trắc nghiệm học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội 

Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Luật Thanh niên (sửa đổi bổ sung năm 

2020) trong đoàn viên, thanh niên năm 2021” 

2. Nội dung 

- Đối với Nghị quyết Đại hội XIII: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Báo 

cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII 

của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

10 năm 2021 – 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội 5 năm (2021 – 2025); Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.  

- Đối với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh: Văn kiện Đại hội 

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

- Đối với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp 

tỉnh: Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

- Luật thanh niên sửa đổi, bổ sung năm 2020. 

3. Đối tượng: Đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân (gọi 

tắt là thí sinh) đang học tập, sinh hoạt và làm việc tại các cơ sở đoàn trực thuộc.  

4. Thời gian: Từ ngày 15/7/2021 – 15/9/2021. 

III. HÌNH THỨC THI 

- Thí sinh tham gia dự thi có thể sử dụng máy vi tính hoặc máy tính bảng, 

điện thoại thông minh có kết nối internet để tham gia. 

- Thí sinh truy cập trực tiếp vào địa chỉ: 

http://thitimhieu.doankhoitravinh.vn/ hoặc vào trang thông tin điện tử Tuổi trẻ 

Đoàn khối: https://doankhoitravinh.vn/  sau đó click vào biểu tượng banner “tìm 

hiểu trắc nghiệm học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 

2020 – 2025 và Luật Thanh niên (sửa đổi bổ sung năm 2020) trong đoàn viên, 

thanh niên năm 2021”.  

Đối với thí sinh lần đầu tham gia, tại Trang chủ, thí sinh thực hiện 

các bước sau để tham gia. 

Bước 1: Thí sinh chọn “Đăng ký” và nhập các thông tin cá nhân: Họ tên 

(chữ in hoa, ký tự có dấu), đơn vị, số điện thoại, Email, mật khẩu và nhập lại 

mật khẩu. Sau đó click “Đăng ký”. 

Bước 2: Thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm bằng cách lựa chọn 

phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi ở phần “Trả lời câu hỏi”, mỗi câu có 

thời gian tối đa 20 giây. Tổng điểm 20 điểm (01 điểm/câu). 

Bước 3: Sau khi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, Thí sinh đó click vào 

“Hoàn thành”. 

http://thitimhieu.doankhoitravinh.vn/
https://doankhoitravinh.vn/


3 

 

- Lưu ý chung: Mỗi Thí sinh có thể tham gia nhiều lượt thi trong tuần. 

Khi tổng hợp kết quả, hệ thống sẽ lấy kết quả lần thi có kết quả cao nhất làm kết 

quả chính thức. Xếp loại như sau:  

+ Dưới 10 điểm  Xếp loại “Không đạt” 

+ Từ 10 đến 13 điểm  Xếp loại “Trung bình” 

+ Từ 14 đến 17 điểm  Xếp loại “Khá” 

+ Từ 18 đến 19 điểm  Xếp loại “Giỏi” 

+ Đạt 20 điểm  Xếp loại “Xuất sắc”  

Thí sinh thi xếp loại “Không đạt” bắt buộc phải tham gia lại cho đến khi 

nào đạt kết quả từ Trung bình trở lên mới được xem như đã tham gia. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

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

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai của các đơn vị. 

Thành lập Ban Tổ chức biên soạn ngân hàng câu hỏi; mời Ban Tuyên giáo Đảng 

ủy khối thẩm định bộ câu hỏi trắc nghiệm, công bố kết quả; chịu trách nhiệm 

hướng dẫn kỹ thuật có liên quan. 

2. Các cơ sở đoàn trực thuộc 

 - Triển khai kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn, vận động đông đảo cán bộ, 

đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh tham gia đảm bảo 100%. 

 - Các đơn vị báo cáo kết quả về việc phát động, tuyên truyền, triển khai 

tại đơn vị gửi về văn phòng Đoàn khối lồng ghép vào báo cáo định kỳ hằng 

tháng.  

* Thông tin chi tiết về hội thi, các đơn vị vui lòng liên hệ Văn phòng Đoàn 

khối CCQ và DN tỉnh, điện thoại: 02943.867.884. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức tìm hiểu trắc nghiệm học tập trực tuyến 

Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Luật Thanh niên 

(sửa đổi bổ sung năm 2020) trong đoàn viên, thanh niên năm 2021, đề nghị các 

cơ sở đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tốt./. 
 

 

 

* Nơi nhận:     

- Đ/c Nguyễn Văn Tám, TUV – Bí thư ĐUK 

CCQ &DN (để b/c); 

- Đ/c Phạm Phước Trãi – PBT  ĐUK CCQ 

&DN (để b/c); 

- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT Tỉnh Đoàn (để b/c); 

- Thường trực Tỉnh đoàn (để b/c); 

- BTV Đảng ủy Khối (để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (để b/c); 

- BTV Đoàn Khối (n/biết); 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (t/hiện); 

- Lưu VP.  

TM. BAN THƯỜNG VỤ  

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 

 


