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Lạng Sơn, ngày 13 tháng  5 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức tổng kết trao giải Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022
----------

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, ngày 15/5/2016“về đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thiết thực hướng tới 
kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); 
Quyết định số 742-QĐ/TU ngày 24/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc 
thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm“Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022; Kế hoạch số 62-KH/BTC, ngày 04/3/2022 
của Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm“Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” năm 2022 Ban Tổ chức Cuộc thi xây dựng kế hoạch tổ chức 
tổng kết trao giải thưởng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đánh giá kết quả triển khai công tác tuyên truyền, vận động hưởng ứng 

Cuộc thi trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ 
trang và các tầng lớp Nhân dân về giá trị to lớn, ý nghĩa thực tiễn, sức lan toả 
của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 
toàn tỉnh.

- Biểu dương các tập thể, cá nhân được khen thưởng và các cá nhân đạt 
giải Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh” năm 2022, qua đó góp phần tuyên truyền giáo dục lịch sử truyền thống, 
lý tưởng cách mạng nhất là đối với thế hệ trẻ về  việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết 
thực, ý nghĩa; đồng thời qua tổng kết Cuộc thi bồi đắp thêm tình yêu quê hương, 
đất nước; khơi dậy niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, phấn đấu hoàn 
thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

2. Yêu cầu:  Công tác tổng kết trao giải được tổ chức trang trọng,  hiệu 
quả, tiết kiệm, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và toàn xã hội, gắn với 
thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên 
và các tầng lớp Nhân dân hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2022; đồng thời công tác trao giải thưởng đảm bảo thực hiện tốt công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.
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II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
1. Nội dung
Tổng kết trao giải, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức thực hiện Cuộc thi và các cá nhân đạt giải 
Cuộc thi trắc nghiệm“Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
năm 2022.

Ma két Lễ trao giải:

TỈNH ỦY LẠNG SƠN
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

TỔNG KẾT TRAO GIẢI 
CUỘC THI TRẮC NGHIỆM“TÌM HIỂU VỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, 

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2022

 Lạng Sơn ngày  19  tháng 5 năm 2022

2. Chương trình
2.1. Chương trình dâng hương, dâng hoa
-  Từ 7h30'-7h50'  đón tiếp đại biểu,  tại  Hội trường Thành ủy - UBND 

thành phố Lạng Sơn.
- Từ 7h50'-8h00' đại biểu di chuyển từ hội trường sang khuôn viên lưu 

niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Từ 8h00-8h30' đại biểu dâng hương, dâng hoa khuôn viên lưu niệm Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, tại thành phố Lạng Sơn.
- Thành phần dự Lễ dâng hương, dâng hoa: Các đồng chí thành viên Ban 

Tổ chức, các tổ bộ phận giúp việc, ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, ban 
tuyên giáo, tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc, các tập thể, cá nhân được khen 
thưởng, các cá nhân đạt giải Cuộc thi.

2.2. Chương trình tổng kết trao giải
- Từ 8h30'-11h30'
+ Nghệ thuật chào mừng (Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh 30 phút),
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu,
+ Phát biểu khai mạc,
+ Báo cáo kết quả Cuộc thi trắc nghiệm“Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022,
+ Phóng sự truyền hình về quá trình phát động, triển khai Cuộc thi.
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+ Phát biểu cảm tưởng của người tham gia đạt giải Cuộc thi.
+ Phát biểu của Thường trực Tỉnh ủy.
+ Tặng giấy khen của Ban Tổ chức Cuộc thi cho các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, triển khai Cuộc thi.
+ Trao giải thưởng cho các cá nhân đạt giải Cuộc thi.
+  Kết thúc chương trình.
3. Kinh phí tổ chức tổng kết trao giải thưởng
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu kinh phí tổ chức các hoạt động và 

tổng kết trao giải  Cuộc thi trắc nghiệm“Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

- Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, ban tuyên giáo, tuyên huấn các 
đảng ủy trực thuộc, tham mưu cho thường trực huyện ủy, thành ủy, lãnh đạo cơ 
quan, đơn vị kinh phí thành lập đoàn, đưa đón các tập thể, cá nhân được khen 
thưởng và các cá nhân đạt giải dự tổng kết trao giải Cuộc thi.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN
1. Thời gian: 01 buổi, ngày 19 tháng 5 năm 2022.
2. Địa điểm: Hội trường Thành ủy - Ủy ban nhân dân thành phố Lạng 

Sơn, số 02, đường lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.
3. Thành phần đại biểu
3.1. Cấp tỉnh
- Mời Thường trực Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh,
- Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Mời đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy,
- Đại diện BCĐ các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của tỉnh,
- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và một số sở, ngành của 

tỉnh.
- Các đồng chí thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thẩm định, Tổ Ra đề, Tổ Thư 

ký, Tổ Kỹ thuật, Tổ phục vụ Cuộc thi.
3.2.Cấp huyện
- Mời Thường trực huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.
- Đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, ban tuyên giáo, 

tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc.
- Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong tham mưu triển khai, thực 

hiện Cuộc thi.
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- Các cá nhân đạt giải Cuộc thi  trắc nghiệm“Tìm hiểu về tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Nhà 
báo tỉnh, phóng viên các cơ quan báo trung ương thường trú trên địa bàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:
-  Chủ trì xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ tổ chức chương trình 

tổng kết trao giải  Cuộc thi trắc nghiệm“Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

- Tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Xây dựng chương 
trình, kịch bản phục vụ công tác tổng kết trao giải Cuộc thi.

- Phát hành giấy mời đại biểu tham dự chương trình trao giải, đón tiếp đại 
biểu, lễ tân, phục vụ hội trường; chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác thi đua khen 
thưởng và các điều kiện khác phục vụ trao giải Cuộc thi trắc nghiệm“Tìm hiểu 
về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương trình dâng hương, 
dâng hoa khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Lạng Sơn; 
chuẩn bị phóng sự, chương trình nghệ thuật chào mừng.

2. Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh:
Đề nghị sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa 

- Nghệ thuật tỉnh chuẩn bị chương trình nghệ thuật chào mừng tổng kết trao giải 
Cuộc thi, chủ đề ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi Đảng, tình yêu quê 
hương, đất nước..., thời lượng khoảng 30 phút mở đầu và 01 màn hát múa kết 
thúc chương trình.

3.  Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn, các cơ 
quan thông tin  đại  chúng của tỉnh và các cơ quan báo chí  của  Trung ương 
thường trú trên địa bàn tỉnh, chủ động đưa các tin, bài phản ánh kết quả Cuộc 
thi, gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ 
Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chủ động xây dựng phóng sự khoảng 
15 phút về tình hình phát động, triển khai và kết quả Cuộc thi; thời gian hoàn 
thành phóng sự trước ngày 17/5/2022.

4. Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, ban tuyên giáo, tuyên huấn 
các đảng ủy trực thuộc:

Tham mưu cho Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 
mời các tập thể, cá nhân được khen thưởng và các các cá nhân đạt giải Cuộc thi 
trắc nghiệm“Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 
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2022, thành lập đoàn đại biểu tham dự đúng thành phần, thời gian, địa điểm theo 
kế hoạch; tham dự các hoạt động của Ban Tổ chức Cuộc thi, ngồi đúng vị trí, sơ 
đồ theo sắp xếp của Ban Tổ chức, thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch 
Covid-19. Phối hợp gửi giấy mời tới các tập thể, cá nhân được khen thưởng và 
các cá nhân đạt giải Cuộc thi thuộc đảng bộ mình.

(Ban Tổ chức Cuộc thi  gửi giấy mời cho các tập thể, cá nhân được khen  
thưởng, các cá nhân đạt giải qua ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, ban 
tuyên giáo, tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc. Trang phục của các đại biểu dự  
dâng hương, dâng hoa, các tập thể, cá nhân được khen thưởng và đạt giải: Nữ 
áo dài truyền thống, Nam áo trắng, quần tối màu, đối với cá nhân thuộc lực  
lượng vũ trang, các ngành mặc lễ phục ngành).

5. Ban Tuyên giáo Thành ủy Lạng Sơn
Đề nghị phối hợp với phòng chuyên môn, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tham 

mưu phục vụ chương trình dâng hương, dâng hoa khuôn viên lưu niệm Chủ tịch 
Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn; chỉ đạo công tác đảm bảo vệ 
sinh môi trường, an ninh trật tự, công tác phối hợp phục vụ âm thanh, loa đài, 
chương trình dâng hương, dâng hoa.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện chương trình tổng kết trao 
giải Cuộc thi  trắc nghiệm“Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh” năm 2022  thành công tốt đẹp, trong thực hiện có nội dung chưa rõ đề 
nghị thông tin trao đổi, đồng chí Trần Thị Thu Huyền, Phó Trưởng phòng Lý 
luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy điện thoại 0982 274 
174, để báo cáo Ban Tổ chức Cuộc thi./. 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (B/c),
- BCĐ các ngày lễ lớn của tỉnh,
- Thường trực các HU, ThU, ĐUTT,
- BTG, TH các HU,ThU,ĐU trực thuộc; 
- Lãnh đạo Ban,
- Thành viên BTC Cuộc thi,
- các Tổ giúp việc Cuộc thi,
- Phòng LLCT&LSĐ,
- Lưu VT

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Kiêm 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

Đã ký

 
Phùng Quang Hội
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