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Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 53-KHPH/ TĐTN-SGDĐT, ngày 7/12/2021 

giữa Tỉnh đoàn với Sở Giáo dục và Đào tạo “về việc tổ chức cuộc tìm hiểu lịch 

sử, văn hóa, dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ IV, năm học 2021 - 2022”.  

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, học sinh, khơi dậy 

lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong học tập, rèn luyện, 

tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan 

và doanh nghiệp phát động trong đoàn viên, học sinh tham gia cuộc thi “Tự hào 

Việt Nam” với một số nội dung cụ thễ như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG 

Đoàn viên thanh niên, học sinh đang học các trường Trung học phổ 

thông (THPT) và Trung tâm Giáo dục thường xuyên –Hướng nghiệp dạy nghề 

trực thuộc Đoàn khối. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Nội dung thi  

- Kiến thức lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông. 

 - Kiến thức lịch sử, văn hóa các địa phương, dân tộc.  

- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh; Lịch sử phong trào học sinh, sinh viên.  

- Thành tựu 35 năm đổi mới đất nước (1986-2021).  

- Quan điểm, chủ trương mới về phát triển văn hóa, con người Việt Nam 

trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

 - Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.  

2. Hình thức thi 

 - Các thí sinh đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến trên 

ứng dụng “Thanh niên Việt Nam”. 
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 - Hệ thống được mở bắt đầu từ 09h00 ngày thứ hai, kết thúc vào lúc 

24h00 ngày Chủ nhật hàng tuần. 

 - Vòng thi Chung kết xếp hạng toàn quốc được tổ chức theo hình thức 

trực tuyến. 

3. Thời gian 

 Vòng thi tuần (Diễn ra trong vòng 8 Tuần):  

+ Đợt 1: Từ 13/12/2021 đến 16/01/2022 (05 tuần).  

+ Đợt 2: Từ 07/02/2022 đến 27/02/2022 (03 tuần).  

+ Giữa hai đợt thi, Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức 02 chương trình 

“Đồng hành cùng cuộc thi Tự hào Việt Nam”: Giao lưu trực tuyến với các cá 

nhân đạt giải Nhất cuộc thi năm 2015, 2017, 2019 và thi tương tác trực tuyến 

trên Fanpage Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn. Phần thưởng cho mỗi 

bạn chiến thắng là 1 cuốn sách về lịch sử, văn hóa Việt Nam; 05 thí sinh có điểm 

số cao nhất mỗi tuần sẽ dành quyền vào thẳng vòng thi Chung kết xếp hạng   

toàn quốc. 

4. Chỉ tiêu: Đoàn trường THPT, Trung tâm GDTX-HNDN phấn đấu có 

ít nhất 50% học sinh của Trường tham gia dự vòng thi tuần của cuộc thi. 

5. Thể lệ cuộc thi (Có đính kèm theo Kế hoạch). 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các đơn 

vị tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, học sinh về mục đích, ý nghĩa của 

Cuộc thi; vận động đông đảo học sinh tham gia cuộc thi. Kết quả báo cáo lồng 

ghép với báo cáo tháng của đơn vị. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban TTNTH Tỉnh đoàn (b/c); 

- Như kính gửi; 

- BBT Website Đoàn khối (đăng); 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 

 

 


