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KẾ HOẠCH 

tổ chức Hội thi “Tìm hiểu tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách  

Hồ Chí Minh” ngành giáo dục huyện An Minh năm 2020 

----- 

 

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh 

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

Căn cứ Kế hoạch số 34-KH/HU, ngày 27/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện 

ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh 

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

Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Tìm hiểu tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngành giáo dục huyện An Minh năm 2020" cụ 

thể như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thông qua Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh trong ngành giáo dục nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, 

ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán 

bộ, giáo viên ngành giáo dục nói riêng và toàn Đảng bộ, dân, quân trong huyện 

nói chung, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn sự suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa” trong nội bộ.  

- Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo huyện 

có dịp giao lưu, học hỏi những kinh nghiệm, cách làm hay, đồng thời phê phán 

những hạn chế, rập khuôn, hình thức trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Hội thi được tổ chức chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực; là hoạt động ý 

nghĩa chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, trong đó thiết thực chào 

mừng kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020). 

II- TÊN GỌI, SỐ LƢỢNG, ĐỐI TƢỢNG THAM GIA HỘI THI 

1. Tên gọi 
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Tên gọi: Hội thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

ngành giáo dục huyện An Minh năm 2020. 

2. Số lƣợng, đối tƣợng dự thi 

* Số lượng các đội thi: 14 đội, cụ thể như sau: 

- Mỗi xã, thị trấn thành lập 01 đội. 

- Trường THPT An Minh, Trường THPT Vân Khánh, Trường THCS và 

THPT Nguyễn Văn Xiện: Mỗi trường thành lập 01 đội. 

* Đối tượng, số lượng thí sinh dự thi: 

Đối tượng là cán bộ ngành giáo dục, giáo viên trên địa bàn huyện An Minh. 

Mỗi đội dự thi có 05 thí sinh chính thức (trong đó có ít nhất 02 thí sinh nữ) và 

các thí sinh khác để tham gia các nội dung theo yêu cầu của Hội thi. 

III- NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Nội dung 

Tìm hiểu kiến thức về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các 

chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy trong việc cụ thể hóa 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng. Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp vĩ đại của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Liên hệ trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân trong 

công tác tuyên truyền, vận động và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu 

nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

2. Hình thức Hội thi 

Hội thi gồm 02 phần: 

2.1.  Phần thi kiến thức: Mỗi đội cử 05 thí sinh dự thi tìm hiểu kiến thức về 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các chương trình hành động, kế 

hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy trong việc cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây 

dựng Đảng; Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Thời gian suy nghĩ và trả lời câu hỏi: không quá 05 phút. 

2.2. Phần thi văn nghệ: Mỗi đội xây dựng 01 tiết mục văn nghệ (ca cổ, ca 

nhạc, múa, hát múa) thời gian không quá 07 phút, có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ 

kính yêu. 

IV- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG, KINH PHÍ 

HỘI THI 
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1. Thời gian, địa điểm 

- Hội thi dự kiến tổ chức vào giữa tháng 11 năm 2020.  

- Địa điểm: Tại Hội trường lớn khu hành chính huyện. 

2. Cơ cấu giải thƣởng 

- Giải toàn đoàn gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và các giải khuyến khích. 

- Các giải chuyên đề cho các phần thi.  

3. Kinh phí tổ chức 

- Kinh phí tổ chức Hội thi do Ban Tuyên giáo Huyện ủy chịu trách nhiệm từ 

nguồn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị do Huyện ủy giao năm 

2020. 

- Các đội tự túc kinh phí tập luyện và đi lại.  

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

- Tham mưu thành phần Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký, Dẫn chương 

trình Hội thi trình Ban Thường vụ Huyện ủy ra quyết định thành lập. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các ngành có liên 

quan, Đảng ủy các xã, thị trấn, 03 trường THPT chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho 

Hội thi. 

- Xây dựng dự trù kinh phí tổ chức Hội thi. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thi. 

Chỉ đạo các trường học tích cực tham gia Hội thi. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Chịu trách nhiệm tuyên truyền về Hội thi trên Trang thông tin điện tử huyện. 

4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện 

Chịu trách nhiệm chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, trang trí sân khấu, băng rol 

phục vụ và tuyên truyền Hội thi. 

Xây dựng tin, bài tuyên truyền về Hội thi. 

5. Ban Tổ chức Hội thi 

- Xây dựng Thể lệ Hội thi, bộ đề câu hỏi phần kiến thức. 

- Tổng hợp, xét duyệt nội dung các tiết mục văn nghệ; theo dõi, đôn đốc các 

đội tham dự theo đúng kế hoạch đề ra. 
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6. Đảng ủy các xã, thị trấn  

Chỉ đạo các trường học tích cực tham gia Hội thi; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, 

các chi bộ trường học tạo điều kiện về vật chất, tinh thần cho các đội tham dự Hội thi. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo),                                                         
- Thường trực UBND huyện, 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy, 

- Văn phòng Huyện ủy,  

- Văn phòng HĐND - UBND huyện, 

- Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, 

- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, 

- Trung tâm VH - TT và Truyền thanh huyện, 

- Đảng ủy các xã, thị trấn, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy.                                                             

 T/M BAN THƢỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Lâm Phƣớc Hải 
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