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Triển khai kế hoạch thi trắc nghiệm 
trực tuyến trên Internet “Tìm hiểu về

 tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh năm 2022”
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Bắc  Sơn, ngày 18  tháng 3 năm 2022

Kính gửi:
- Các chi,  đảng bộ trực thuộc;

- Phòng Văn hóa và Thông tin;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện

- Huyện Đoàn Bắc Sơn;

- Ban Tuyên giáo Đảng uỷ các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 1193 -CV/BTGTU, ngày 17/3/2022 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh uỷ về triển khai kế hoạch thi trắc nghiệm trực tuyến trên Internet “Tìm
hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022”, Thường trực
Huyện uỷ Bắc Sơn yêu cầu:

1. Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn
hóa, Thể thao và Truyền thông, Huyện Đoàn, Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị
trấn tiếp tục có các hình thức đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới đông đảo cán bộ,
đảng viên, đoàn viên, hội viên về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi.

Đăng tải Tài liệu tham khảo phục vụ Cuộc thi trên trang thông tin điện tử
của huyện, của các ngành, cơ quan, đơn vị.

2. Để Cuộc thi đạt kết quả tốt, thu hút được đông đảo người tham gia dự thi,
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức thi thử trong 3 ngày. Thời gian thi bắt đầu từ 10
giờ 00’ ngày 21/3/2022, kết thúc vào 9 giờ 00' ngày 23/3/2022. Đề nghị các chi,
đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ các xã, thị trấn
tuyên truyền, thông tin đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên để đăng ký tài
khoản thi. 

Lưu ý: Tài khoản thi thử sẽ sử dụng và thi chính thức (không phải lập tài
khoản mới). Việc lập tài khoản dự thi thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ Cuộc thi
ban hành kèm theo Quyết định số 286-QĐ/BTC, ngày 07/3/2022 của Ban Tổ chức
Cuộc thi 

3. Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức Lễ phát động Cuộc thi bằng hình thức trực
tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đến các huyện ủy,
và các xã, thị trấn.

3.1. Thời gian:

- Lễ phát động: Bắt đầu từ 9 giờ 00’ đến 10 giờ 00’ ngày 28/3/2022.

- Mở phòng thi: Bắt đầu từ 10 giờ 00’ ngày 28/3/2022.
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3.2. Thành phần:

- Điểm cầu của huyện: Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo, chuyên viên Ban
Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện, đại diện lãnh đạo các Ban Xây
dựng Đảng, UBKT, VPHU, đại diện lãnh đạo các các cơ quan tuyên truyền huyện.

- Điểm cầu các xã, thị trấn: Thường trực Đảng ủy, Báo cáo viên cấp xã, thị
trấn; đại diện Lãnh đạo MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các xã, thị
trấn.

3.3. Nội dung, chương trình:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban
Tổ chức Cuộc thi,

- Phát động Cuộc thi: Đồng chí Phùng Quang Hội, Uỷ viên Ban thường vụ
Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi.

- Phát biểu hưởng ứng Cuộc thi:

+ Tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Đảng ủy Công an tỉnh; Đảng uỷ
Khối các cơ quan tỉnh.

+ Tại điểm cầu ban tuyên giáo các huyện uỷ, thành uỷ: Ban Tuyên giáo
Thành ủy Lạng Sơn

- Ấn nút mở phòng thi, kết thúc Lễ phát động Cuộc thi: Lãnh đạo Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Cuộc thi.

3.4. Phân công tổ chức thực hiện:

3.4.1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Chủ trì, ban hành giấy mời đại biểu; phóng viên đến dự và đưa tin phát động
Cuộc thi.

3.4.2. Văn phòng Huyện ủy

- Chuẩn bị hội trường, ma két, điều kiện cơ sở, vật chất phục vụ phát động
Cuộc thi.

Maket: Nền đỏ, chữ vàng (trang trí chung cho tất cả các điểm cầu).

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

LỄ PHÁT ĐỘNG
CUỘC THI TRỰC TUYẾN TRÊN INTERNET TÌM HIỂU VỀ 

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2022

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 3 năm 2022

3.4.3. Ban tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn: báo cáo thường trực cấp ủy
chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức kết nối điểm cầu với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để
phát động Cuộc thi; mời các đại biểu tham dự theo thành phần.
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3.4.4. Trung tâm viễn thông huyện

Phối hợp chuẩn bị các điều kiện đảm bảo kết nối đường truyền phục vụ hội
nghị theo quy định.

4. Tài liệu tham khảo phục vụ thi:  Ban Tổ chức Cuộc thi đăng tải trên
Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn, tại địa
chỉ: http://tuyengiaolangson.vn và Trang Thông tin điện tử của huyện Bắc Sơn tại
địa chỉ: https://bacson.langson.gov.vn./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- Thường trực Huyện ủy (b/c),
- Các Ban XDĐ, UBKT, VPHU,
- Lưu: VT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Hoàng Văn Hồng
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