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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm  
“Tìm hiểu về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn 

(04/11/1831 - 04/11/2021)” 
----- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 22 - KH/BTGTU, ngày 09/4/2020 của Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy về tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về 190 năm Ngày thành 
lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021)”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây 
dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá, xã 
hội của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới, 
niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
các cấp; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Thông qua Cuộc thi góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, lý tưởng cách 
mạng nhất là đối với thế hệ trẻ về quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển 
của quê hương Lạng Sơn; bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước; khơi dậy niềm tự 
hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc.  

- Thiết thực cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân ra sức 
thi đua lao động, học tập, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng phát triển 
giàu đẹp, văn minh. 

- Triển khai Cuộc thi nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả ở các cấp, các ngành 
gắn với các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 
190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn, đồng thời tuyên truyền thu hút đông đảo 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh và các tầng lớp Nhân dân tích 
cực tham gia. 

II- ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỂ LỆ, THỜI GIAN TỔ CHỨC 
CUỘC THI 

1. Tên gọi cuộc thi: Tìm hiểu về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn. 

2. Đối tượng: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, 
chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, 
học tập và lao động trên địa bàn huyện; người dân huyện Bắc Sơn đang sinh sống, 
học tập ở trong và ngoài nước. 
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- Độ tuổi dự thi: Từ đủ 12 tuổi trở lên. 

3. Hình thức 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. Mỗi thí sinh chỉ tham gia 01 lần/tuần. 

4. Thể lệ Cuộc thi: Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi (Thể lệ ban hành 
riêng) và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Lạng Sơn, tại địa chỉ: http://tuyengiaolangson.vn. 

5. Thời gian thi 

- Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu thi tuần thứ 
nhất từ ngày 05/7/2021, kết thúc vào ngày 30/8/2021.  

- Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00' thứ hai hằng tuần và kết thúc 
vào 9h00' thứ hai tuần kế tiếp. 

- Tổng kết và trao giải Cuộc thi dự kiến trong tháng 10/2021. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các chi, đảng bộ trực thuộc; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 
chính trị - xã hội huyện; Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn 

Trên cơ sở kế hoạch của Ban Tuyên giáo Huyện ủy phổ biến, phát động, 
triển khai Cuộc thi; tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa Cuộc thi; hướng 
dẫn, khuyến khích, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, 
đoàn viên; cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh và Nhân dân trên địa bàn 
tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi; hướng dẫn các cá nhân thực hiện thi trắc 
nghiệm theo đúng quy định. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 
Truyền thông huyện 

Đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, kế hoạch, thể lệ, hình thức 
Cuộc thi và các hoạt động triển khai cuộc thi; đăng tải các tư liệu tham khảo trên 
Trang thông tin điện tử của huyện, trên hệ thống loa phát thanh do Ban Tổ chức 
Cuộc thi phát hành để phục vụ cho các tập thể, cá nhân nghiên cứu tham gia dự thi. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn Bắc Sơn 

Chỉ đạo các trường học, các đơn vị Đoàn trực thuộc tuyên truyền về mục 
đích, ý nghĩa, kế hoạch, thể lệ, hình thức Cuộc thi và các hoạt động triển khai cuộc 
thi; tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn, khuyến khích cán bộ, giáo viên, đoàn viên, 
học sinh tham dự Cuộc thi đạt hiệu quả. 

Các đơn vị báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc 
nghiệm “Tìm hiểu  về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn” của cấp mình ngay 
sau khi kết thúc Cuộc thi, gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 06/9/2021 
để tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  theo quy 
định. 

http://tuyengiaolangson.vn/
http://tuyengiaolangson.vn/
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Trên đây là Kế hoạch triển khai Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về 190 năm 
Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021). Đề nghị các cơ quan, 
đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c), 
- Thường trực Huyện ủy (B/c), 
- Thường trực HĐND và UBND huyện (B/c), 
- Các ban XDĐ,VPHU, 
- Các chi, đảng bộ trực thuộc, 
- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội 
huyện, 
- Phòng VH&TT, Trung tâm VH,TT&TT, Phòng 
GD&ĐT, Huyện đoàn, 
- Lưu BTGHU. 

K/T TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 

(Đã ký) 
 
 

 
Hoàng Công Tuệ 
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