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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên internet 

“Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn  

(15/6/1933 - 15/6/2023)” 

----- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/BTC, ngày 13/3/2023 của Ban Tổ chức 

cuộc thi về Kế hoạch tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên trên internet “Tìm hiểu 90 

năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023)”; Ban 

Thường vụ Huyện uỷ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng 

vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là 

thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử xây dựng, phát triển và những thành tựu của Đảng 

bộ tỉnh Lạng Sơn qua 90 năm. 

- Nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống 

lịch sử và văn hoá của quê hương, đất nước; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu 

quê hương, đất nước, giáo dục truyền thống, quê hương cội nguồn cách mạng trong 

mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học 

sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát 

triển quê hương, đất nước. 

- Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tác dụng giáo dục truyền 

thống, giáo dục chính trị tư tưởng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các 

lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân 

dân; là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống 

Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023).  

2. Yêu cầu 

- Các cấp uỷ đảng, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng tích cực 

hưởng ứng tham gia Cuộc thi.  

- Các cơ quan, đơn vị triển khai Cuộc thi nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả thu 

hút đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội 

viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. 
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II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỂ LỆ, THỜI GIAN 

TỔ CHỨC CUỘC THI 

1. Tên gọi Cuộc thi: “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh 

Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023)”. 

2. Nội dung thi: Tìm hiểu về sự hình thành và phát triển, truyền thống lịch 

sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn trải qua 90 năm; những sự 

kiện, nhân vật lịch sử, công tác tổ chức bộ máy các kỳ đại hội đảng bộ của tỉnh; 

tìm hiểu về các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; tình hình phát triển kinh tế - 

xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Đối tượng: Cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, 

hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, học tập và 

lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; người dân Lạng Sơn đang sinh sống, học tập 

ở trong và ngoài nước. Các đối tượng tham gia Cuộc thi sẽ đăng ký theo đơn vị 

chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ nơi đang sinh sống, công tác và tham gia sinh 

hoạt Đảng. 

- Độ tuổi dự thi: Từ đủ 12 tuổi trở lên. 

4. Hình thức thi   

- Các cá nhân dự thi, trả lời trực tiếp các câu hỏi trắc nghiệm trên Trang 

thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn, tại địa chỉ: 

http://tuyengiaolangson.vn.  

- Có 15 câu hỏi thi/ 01 tuần và 01 câu dự đoán tổng số người tham gia thi 

trong mỗi tuần thi. Mỗi câu hỏi có 04 đáp án, người dự thi chọn 01 đáp án đúng 

nhất để trả lời.  

- Mỗi người được tham gia thi 01 lần/ngày, 07 lần/tuần. 

5. Thời gian: 

- Tổ chức phát động, triển khai Cuộc thi trực tiếp kết nối trực tuyến từ điểm 

cầu cấp tỉnh, đến cấp huyện và cấp xã, thị trấn thời gian từ 8h00 ngày 29/3/2023. 

- Thi thử: Ban Tổ chức Cuộc thi hướng dẫn và mở phần mềm cho các cá nhân 

tham gia thi thử trong 03 ngày, từ ngày 29/3/2023 đến ngày 31/3/2023.  

- Thi chính thức: Diễn ra trong 05 tuần liên tục, bắt đầu thi tuần thứ nhất từ 

9h00 ngày 03/4/2023, kết thúc vào ngày 08/5/2023. Thời gian thi mỗi tuần được 

tính từ 10h00' thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 9h00' thứ hai tuần kế tiếp. 

6. Thể lệ Cuộc thi: được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn, tại địa chỉ: http://tuyengiaolangson.vn. (có Quyết định 

ban thành Thể lệ kèm theo) 

7. Tổng kết và trao giải Cuộc thi: Tổ chức vào dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày 

truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ; Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

http://tuyengiaolangson.vn/
http://tuyengiaolangson.vn/
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chức chính trị - xã hội huyện 

- Triển khai, tuyên truyền, tổ chức phát động rộng rãi Cuộc thi đến cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh 

viên và các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền Đề cương, tư liệu tham khảo để các 

ban, các ngành, cơ quan, đơn vị căn cứ triển khai Cuộc thi. Triển khai các văn bản 

hướng dẫn, cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị tham gia 

Cuộc thi góp phần giáo dục truyền thống lịch sử xây dựng, phát triển và những 

thành tựu của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn qua 90 năm. 

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện và cơ sơ: Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các 

tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia Cuộc thi. 

2. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Văn hoá, Thể thao và 

Truyền thông huyện 

Tăng cường thời lượng tin, bài về mục đích, ý nghĩa, Kế hoạch, Thể lệ, hình 

thức, nội dung, kết quả Cuộc thi và các hoạt động triển khai Cuộc thi; đăng tải Đề 

cương tuyên truyền, giới thiệu tài liệu tham khảo do Ban Tổ chức Cuộc thi phát 

hành, phục vụ cho nghiên cứu tham gia dự thi. 

3. Đảng bộ khối Văn hóa - Xã hội chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tuyên 

truyền về mục đích, ý nghĩa, Kế hoạch, Thể lệ, hình thức, nội dung, kết quả Cuộc 

thi và các hoạt động triển khai Cuộc thi; đăng tải Đề cương tuyên truyền, giới thiệu 

tài liệu tham khảo, tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn, khuyến khích cán bộ, giáo 

viên, đoàn viên, học sinh tham gia dự thi hiệu quả. 

 Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trên 

trên internet “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 

(15/6/1933 - 15/6/2023)”của đơn vị mình ngay sau khi kết thúc Cuộc thi, gửi về 

Huyện uỷ (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 12/5/2023, để tổng hợp kết 

quả Cuộc thi, báo cáo Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ theo quy 

định.  

Gửi kèm Kế hoạch này “Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm 

trên internet Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 

(15/6/1933 - 15/6/2023)” Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực 

hiện Cuộc thi đạt kết quả cao nhất./. 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c), 

- Thường trực Huyện uỷ,  

- UBND huyện, 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc, 

- Mặt trận TQ và các tổ chức CT-XH huyện, 

- Phòng GD&ĐT huyện, 

- Lưu VT.  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC  

 

 

 

 

 

 

Long Văn Nhân 
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