
TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

 

Số: 300-CV/ĐTN 
“Về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày 22 tháng 02 năm 2022 

 

Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 
 

Thực hiện Công văn 2090-CV/TĐTN-BTG ngày 17/02/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “tham gia cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”; 

Để cuộc thi đạt yêu cầu, có đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh tham 

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

Đoàn trực thuộc phát động rộng rãi đến toàn thể cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh 

niên, học sinh tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi với một số nội dung cụ thể 

như sau: 

1. Đối tượng: Toàn thể cán bộ đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên 

đang làm việc, học tập tại các đơn vị trực thuộc Đoàn khối các cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh. 

2. Hình thức: thi viết 

3. Số lượng phân bổ 

- Đối với Đoàn cơ sở: ít nhất 20 bài. 

- Đối với Chi đoàn cơ sở: 

+ Đối với Chi đoàn có từ 05 đoàn viên trở xuống: ít nhất 01 bài. 

+ Đối với Chi đoàn có từ 5 – 8 đoàn viên: tham gia ít nhất 02 bài. 

+ Đối với Chi đoàn có từ 09 đoàn viên trở lên: ít nhất 03 bài. 

4. Thời gian nhận bài thi: các cơ sở Đoàn trực thuộc gửi bài thi về Văn 

phòng Đoàn khối trước ngày 20/3/2022 gặp đồng chí Nguyễn Thị Anh Duy 

chuyên viên Văn phòng Đoàn khối, số điện thoại: 0589.718.632. 

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

đoàn trực thuộc quan tâm và triển khai thực hiện tốt, kết quả báo cáo lồng ghép 

với báo cáo tháng của đơn vị.  
 

 

* Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối (b/c); 

- Như kính gửi; 

- BBT Website Đoàn khối (đăng); 

- Lưu VT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 
Nguyễn Trọng Nhân 

 





TỈNH ỦY TRÀ VINH 

* 

Số 50-KH/TU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
Trà Vinh, ngày 27 tháng 01 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, làm theo Bác”  

----- 
 

Căn cứ Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ 

chức cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề 

xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, làm theo Bác”, cụ thể như 

sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường việc nghiên cứu, quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn những nội 

dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 

toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà. 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, 

nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

tạo sức lan tỏa sâu rộng, phát triển phong trào học tập và làm theo Bác của tỉnh Trà 

Vinh ngày càng lớn mạnh. 

- Ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu 

quả học tập, làm theo Bác trong Đảng và ngoài xã hội, nhất là những ý kiến tâm 

huyết, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong thời gian tới. 

2. Yêu cầu 

- Cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, các đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng 

tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên truyền, phát động sâu rộng trong toàn 

Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh, để đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 

hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc thi.  

- Qua kết quả cuộc thi, cấp ủy các cấp có thêm giải pháp, kinh nghiệm để chỉ 

đạo đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

phù hợp, hiệu quả, sâu rộng; chỉ đạo, rà soát, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị trong những năm tiếp theo. 
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II- THỂ LỆ CUỘC THI 

1. Đối tượng tham gia 

Là tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội 

viên, công nhân, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các 

tầng lớp nhân dân trong tỉnh (trừ các thành viên trong ban tổ chức, ban giám khảo, 

tổ thư ký, cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy thực hiện Chỉ thị 05 các cấp). 

2. Hình thức thi: Thi viết. 

3. Yêu cầu về bài dự thi 

- Giải dành cho bài thi xuất sắc dành cho bài thi của cá nhân hay tập thể (từ 

02 người trở lên cùng đứng tên, tham gia viết 01 bài thi) hoặc bài thi ghi tác 

giả/người tham gia là chi bộ, cơ quan, đơn vị/tập thể chi bộ, tập thể cơ quan, tập 

thể đơn vị cấp cơ sở. 

- Giải dành cho những đảng bộ huyện, thị xã, thành phố, Khối cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh 

có số bài dự thi nhiều và có nhiều bài đạt giải. 

- Đối tượng dự thi trả lời đầy đủ các câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi và gửi 

bài thi về Ban Tổ chức cuộc thi bảo đảm thời gian theo quy định. Bài thi phải trình 

bày sạch, đẹp, rõ ràng, khoa học (đánh máy khổ A4, cỡ chữ 14, font Times New 

Roman, giãn đoạn (Spacing) không quá 6 pt, giãn dòng (Line spacing) 1,5; không 

giới hạn số trang và hình ảnh minh họa). 

- Đối tượng dự thi viết rõ họ tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; giới tính; nghề 

nghiệp, đơn vị học tập, công tác hoặc nơi thường trú, số điện thoại. 

- Bài dự thi không hợp lệ là những bài photocoppy, sao chép giống nhau hoặc 

không trả lời đầy đủ các câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi.  

4. Thời gian phát động và nhận bài thi 

4.1 Thời gian phát động: Từ ngày triển khai kế hoạch cấp tỉnh đến hết ngày 

31/01/2022. 

4.2. Nơi nhận bài thi 

- Cấp huyện/tương đương: Ban tuyên giáo/tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, 

thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

- Cấp tỉnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận bài thi từ các huyện ủy, thị ủy, 

thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (không nhận bài trực tiếp). 

4.3. Thời gian nhận bài thi; tổng kết trao giải 

- Cấp huyện/tương đương: Nhận bài thi chậm nhất đến ngày 30/3/2022; mỗi 

nơi tổ chức tuyển chọn 30 bài, riêng Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp 
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chọn 40 bài thi đạt chất lượng cao, gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 

15/4/2022. 

- Cấp tỉnh: Từ ngày 19/4/2022 đến ngày 10/5/2022, Ban Giám khảo cuộc thi 

cấp tỉnh sẽ chấm bài thi của các địa phương, đơn vị gửi về và báo cáo cho Ban Tổ 

chức cuộc thi. 

- Thời gian tổng kết trao giải: Dự kiến trong tháng 5/2022 gắn với sơ kết 01 

năm thực hiện Kế luận 01 của Bộ Chính trị. 

Mọi thắc mắc liên hệ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, số điện thoại 

02943.851.142 và ban tuyên giáo/tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng 

ủy trực Tỉnh ủy. 

5. Cơ cấu giải thưởng gồm 

* Giải dành cho đảng bộ cấp trên cơ sở 

- 01 giải Nhất     9.000.000 đồng 

- 01 giải Nhì     7.000.000 đồng 

- 01 giải Ba, mỗi giải   5.000.000 đồng 

* Giải dành cho bài thi xuất sắc 

- 01 giải Nhất     5.000.000 đồng 

- 02 giải Nhì, mỗi giải   4.000.000 đồng 

- 03 giải Ba, mỗi giải   3.000.000 đồng 

- 13 giải Khuyến khích, mỗi giải  2.000.000 đồng 

- 02 giải dành cho các trường hợp đặc biệt, mỗi giải 1.000.000 đồng 

III- CÂU HỎI CUỘC THI 

Câu 1: Từ năm 2003 đến nay, Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã ban hành những 

Chỉ thị nào về học tập, làm theo Bác? 

Câu 2: Từ năm 2007 đến nay, Trung ương đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Trung 

ương ban hành những tài liệu (tác phẩm, chuyên đề) về học tập và làm theo Bác? 

Câu 3: Đồng chí hãy chọn một chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh bất kỳ (được Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành từ năm 2007 đến 

nay), tóm lược nội dung chính, qua đó cho biết giá trị tư tưởng, đạo đức, phong 

cách đó của Bác đối với nhận thức, hành động của đồng chí? 

Câu 4: Đồng chí hãy cho biết hoàn cảnh ra đời, nội dung chính của tác phẩm 

“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh. Qua đó, đồng chí hãy đề xuất/khuyến nghị những vấn đề cần học tập, tu 

dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện 

nay? 
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Câu 5: Đồng chí nhận thức như thế nào về các chuẩn mực đạo đức theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về: 

“Trung với nước, hiếu với dân, 

Yêu thương con người, 

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, 

Có tinh thần quốc tế trong sáng”? 

Câu 6: Để nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo Bác trong sinh hoạt 

lệ chi bộ, sinh hoạt chi, tổ hội, theo đồng chí phải làm gì trong thời gian tới (nêu cụ 

thể ban tuyên giáo các cấp, bí thư chi bộ, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên phải làm gì?) 

Câu 7: Đồng chí hãy cho biết những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực 

kinh tế - xã hội qua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của tỉnh/huyện/xã nơi đồng chí 

sinh sống/lao động/công tác/học tập? 

Câu 8: Đồng chí đánh giá, nhận xét như thế nào đối với sự chuyển biến về tu 

dưỡng, rèn luyện về đạo đức của cán bộ, đảng viên (tại chi bộ/đảng bộ nơi đồng 

chí sinh sống/công tác/học tập) qua học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thời gian qua?  

Câu 9: Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng xác định: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 

phúc; phát huy giá trị văn hóa, con người Trà Vinh và sức mạnh toàn dân tộc; 

thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, thực 

hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”; Kế hoạch của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị cũng nêu rõ “... khơi 

dậy niềm tự hào về truyền thống của quê hương, phát huy nội lực, vượt qua khó 

khăn, thử thách, khơi dậy ý chí khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân 

dân, để cùng nhau nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ 

các cấp và mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay”. Đồng chí có những 

kiến nghị, đề xuất gì để đóng góp cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện 

nội dung trên? 

Câu 10: Đồng chí hãy chọn và giới thiệu 01 mô hình, điển hình, cách làm 

sáng tạo, hiệu quả qua học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh mà đồng chí biết để nhân rộng trong thời gian tới? 

IV- TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Các chỉ thị Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành từ năm 2003 đến nay về học 

tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Các tác phẩm, chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do 

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành từ năm 2007 đến nay. 
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- Các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến 

thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (các 

Kế hoạch, hướng dẫn thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị 

quyết Trung ương 4 khóa XI, XII….). 

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, XI, XII, XIII của Đảng. 

- Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, X, XI, Văn kiện Đại hội Đảng bộ 

các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” “Di 

chúc” và các tác phẩm khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 

XI, XII, XIII của Đảng. 

- Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Các tài liệu chính thống khác (sách, báo, tạp chí… ). 

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Sở Giáo dục và 

Đào tạo,… tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập ban tổ chức (không quá 

05 đồng chí), ban giám khảo (không quá 05 đồng chí, gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo,…), tổ 

thư ký (không quá 02 đồng chí) giúp việc cuộc thi. 

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị trong việc tổ chức 

triển khai kế hoạch; tổ chức phát động tham gia cuộc thi. 

- Tham mưu Ban Tổ chức cuộc thi ban hành thể lệ, quy chế cuộc thi; đáp án 

cuộc thi; tổng kết cuộc thi. 

- Phối hợp dự trù kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức, tổng kết 

cuộc thi. 

- Báo cáo kết quả tổ chức cuộc thi của tỉnh cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

2. Văn phòng Tỉnh ủy 

 Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự trù kinh phí và các điều kiện cần thiết 

khác để tổ chức, tổng kết cuộc thi chu đáo, đạt yêu cầu, chất lượng. Kinh phí phục 

vụ cuộc thi sử dụng kinh phí thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của tỉnh. 
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3. ChchuyQn riy, thi riy, thinh riy, tling iry trgc thuQc Tinh ty

- c6 kc hopch t6 chric ph6t dQng huong img cuQc thi o c6p minh, ngdnh minh

di5n c6p uy, cictfp th6 vd clnh6n thuQc d6i tuo'ng dU thi'

- Chi <Ipo ban tuyOn giilolnydnhu5n/Phdng Cdng t6c chinh tri:

+ T6 chric tuy0n truy6n, ptrO UiCn nQi dung cuQc thi;

+ T6 chric vd tao tti6u kiqn d€ chc t6 chirc, tAp the vd cd nhdn hucrng ring'

tham gia cuQc thi;

+ Nhdn, x6t chgn vd nQp bdi (kdm theo danh s6ch) d4t ch6t luqng cao 'd 
Ban

Tuy6n gi6o Tinh iry b6o d6m thdi gian quy dinh; b5o c6o k6t qu6 trii5n khai, thgc

niO",.Ai"pch t6 chric cu6c thi cua dia phuo"ng, dcrn vi vii Ban Tuy6n gi6o Tinh try'

d0 t6ng hqp b6o c6o Ban Thucrng nu Tinh uy'

- Tuy diou kiQn, c6p.ry cbc diaphucrng, don vi td chirc t6ng kt5t, trao gi6i cho

circ tQp thl, chnhdn tham giatich cyc vd c6 bdi thi t6t'

4.M1ttr4n T6 qu6c vir c6c tO chric chinh tr!'xi h6i, S0 Gi6o dgc vir Dio

tqo, chctrudng d4i hgc, cao tllng chi d4o, t6 chirc tuy6n truydn, phd bit5n, dinh

hu6ng, ph6t dQng dodn vien, hQi vi6n, sinh vi6n, hgc sinh tham gia cuQc thi'

5. B6o Tri Vinh, DAi Ph6t thanh vi Truydn hinh Trir Vinh, COng th6ng

tin rliQn tri'tinh vir Trang th$ng tin tliQn tft citc s0, ngdrnh, tlia phucrng tich cpc

ddngttrinQi dung k6 ho4ch, cau h6i,- tdi liou phUc vU c6n b6, ding vi6n, dodn vi6n,

hQi vi6n, nhdn ddn rtilm,tham giavi6tbdi dg thi d4t yOu cdu'

Noi nhdn:
- C6c huyQn irY, thi irY, thdnh riY,

tl6ng iry tryc thuQc Tinh riY,

- Cdcban c6n sg cl6ng, cl6ng <lodn,

- C6c sd, ban, ngdnh, rlodn th6 tinh,

- C6c tt6ng chi UVBCH Ddng bQ tinh,

- Luu Vdn phdng Tinh tY.

T/M BAN THTIONG VU
PHO Bi THU

Tinh riy Trn Vinh
28-01-2022 14:58:24
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