
TỈNH ỦY TRÀ VINH 

* 

Số 50-KH/TU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
Trà Vinh, ngày 27 tháng 01 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, làm theo Bác”  

----- 
 

Căn cứ Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về 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 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ 

chức cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề 

xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, làm theo Bác”, cụ thể như 

sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường việc nghiên cứu, quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn những nội 

dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 

toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà. 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, 

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

tạo sức lan tỏa sâu rộng, phát triển phong trào học tập và làm theo Bác của tỉnh Trà 

Vinh ngày càng lớn mạnh. 

- Ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu 

quả học tập, làm theo Bác trong Đảng và ngoài xã hội, nhất là những ý kiến tâm 

huyết, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong thời gian tới. 

2. Yêu cầu 

- Cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, các đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng 

tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên truyền, phát động sâu rộng trong toàn 

Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh, để đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 

hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc thi.  

- Qua kết quả cuộc thi, cấp ủy các cấp có thêm giải pháp, kinh nghiệm để chỉ 

đạo đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

phù hợp, hiệu quả, sâu rộng; chỉ đạo, rà soát, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị trong những năm tiếp theo. 
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II- THỂ LỆ CUỘC THI 

1. Đối tượng tham gia 

Là tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội 

viên, công nhân, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các 

tầng lớp nhân dân trong tỉnh (trừ các thành viên trong ban tổ chức, ban giám khảo, 

tổ thư ký, cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy thực hiện Chỉ thị 05 các cấp). 

2. Hình thức thi: Thi viết. 

3. Yêu cầu về bài dự thi 

- Giải dành cho bài thi xuất sắc dành cho bài thi của cá nhân hay tập thể (từ 

02 người trở lên cùng đứng tên, tham gia viết 01 bài thi) hoặc bài thi ghi tác 

giả/người tham gia là chi bộ, cơ quan, đơn vị/tập thể chi bộ, tập thể cơ quan, tập 

thể đơn vị cấp cơ sở. 

- Giải dành cho những đảng bộ huyện, thị xã, thành phố, Khối cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh 

có số bài dự thi nhiều và có nhiều bài đạt giải. 

- Đối tượng dự thi trả lời đầy đủ các câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi và gửi 

bài thi về Ban Tổ chức cuộc thi bảo đảm thời gian theo quy định. Bài thi phải trình 

bày sạch, đẹp, rõ ràng, khoa học (đánh máy khổ A4, cỡ chữ 14, font Times New 

Roman, giãn đoạn (Spacing) không quá 6 pt, giãn dòng (Line spacing) 1,5; không 

giới hạn số trang và hình ảnh minh họa). 

- Đối tượng dự thi viết rõ họ tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; giới tính; nghề 

nghiệp, đơn vị học tập, công tác hoặc nơi thường trú, số điện thoại. 

- Bài dự thi không hợp lệ là những bài photocoppy, sao chép giống nhau hoặc 

không trả lời đầy đủ các câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi.  

4. Thời gian phát động và nhận bài thi 

4.1 Thời gian phát động: Từ ngày triển khai kế hoạch cấp tỉnh đến hết ngày 

31/01/2022. 

4.2. Nơi nhận bài thi 

- Cấp huyện/tương đương: Ban tuyên giáo/tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, 

thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

- Cấp tỉnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận bài thi từ các huyện ủy, thị ủy, 

thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (không nhận bài trực tiếp). 

4.3. Thời gian nhận bài thi; tổng kết trao giải 

- Cấp huyện/tương đương: Nhận bài thi chậm nhất đến ngày 30/3/2022; mỗi 

nơi tổ chức tuyển chọn 30 bài, riêng Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp 
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chọn 40 bài thi đạt chất lượng cao, gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 

15/4/2022. 

- Cấp tỉnh: Từ ngày 19/4/2022 đến ngày 10/5/2022, Ban Giám khảo cuộc thi 

cấp tỉnh sẽ chấm bài thi của các địa phương, đơn vị gửi về và báo cáo cho Ban Tổ 

chức cuộc thi. 

- Thời gian tổng kết trao giải: Dự kiến trong tháng 5/2022 gắn với sơ kết 01 

năm thực hiện Kế luận 01 của Bộ Chính trị. 

Mọi thắc mắc liên hệ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, số điện thoại 

02943.851.142 và ban tuyên giáo/tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng 

ủy trực Tỉnh ủy. 

5. Cơ cấu giải thưởng gồm 

* Giải dành cho đảng bộ cấp trên cơ sở 

- 01 giải Nhất     9.000.000 đồng 

- 01 giải Nhì     7.000.000 đồng 

- 01 giải Ba, mỗi giải   5.000.000 đồng 

* Giải dành cho bài thi xuất sắc 

- 01 giải Nhất     5.000.000 đồng 

- 02 giải Nhì, mỗi giải   4.000.000 đồng 

- 03 giải Ba, mỗi giải   3.000.000 đồng 

- 13 giải Khuyến khích, mỗi giải  2.000.000 đồng 

- 02 giải dành cho các trường hợp đặc biệt, mỗi giải 1.000.000 đồng 

III- CÂU HỎI CUỘC THI 

Câu 1: Từ năm 2003 đến nay, Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã ban hành những 

Chỉ thị nào về học tập, làm theo Bác? 

Câu 2: Từ năm 2007 đến nay, Trung ương đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Trung 

ương ban hành những tài liệu (tác phẩm, chuyên đề) về học tập và làm theo Bác? 

Câu 3: Đồng chí hãy chọn một chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh bất kỳ (được Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành từ năm 2007 đến 

nay), tóm lược nội dung chính, qua đó cho biết giá trị tư tưởng, đạo đức, phong 

cách đó của Bác đối với nhận thức, hành động của đồng chí? 

Câu 4: Đồng chí hãy cho biết hoàn cảnh ra đời, nội dung chính của tác phẩm 

“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh. Qua đó, đồng chí hãy đề xuất/khuyến nghị những vấn đề cần học tập, tu 

dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện 

nay? 
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Câu 5: Đồng chí nhận thức như thế nào về các chuẩn mực đạo đức theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về: 

“Trung với nước, hiếu với dân, 

Yêu thương con người, 

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, 

Có tinh thần quốc tế trong sáng”? 

Câu 6: Để nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo Bác trong sinh hoạt 

lệ chi bộ, sinh hoạt chi, tổ hội, theo đồng chí phải làm gì trong thời gian tới (nêu cụ 

thể ban tuyên giáo các cấp, bí thư chi bộ, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên phải làm gì?) 

Câu 7: Đồng chí hãy cho biết những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực 

kinh tế - xã hội qua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của tỉnh/huyện/xã nơi đồng chí 

sinh sống/lao động/công tác/học tập? 

Câu 8: Đồng chí đánh giá, nhận xét như thế nào đối với sự chuyển biến về tu 

dưỡng, rèn luyện về đạo đức của cán bộ, đảng viên (tại chi bộ/đảng bộ nơi đồng 

chí sinh sống/công tác/học tập) qua học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thời gian qua?  

Câu 9: Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng xác định: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 

phúc; phát huy giá trị văn hóa, con người Trà Vinh và sức mạnh toàn dân tộc; 

thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, thực 

hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”; Kế hoạch của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị cũng nêu rõ “... khơi 

dậy niềm tự hào về truyền thống của quê hương, phát huy nội lực, vượt qua khó 

khăn, thử thách, khơi dậy ý chí khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân 

dân, để cùng nhau nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ 

các cấp và mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay”. Đồng chí có những 

kiến nghị, đề xuất gì để đóng góp cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện 

nội dung trên? 

Câu 10: Đồng chí hãy chọn và giới thiệu 01 mô hình, điển hình, cách làm 

sáng tạo, hiệu quả qua học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh mà đồng chí biết để nhân rộng trong thời gian tới? 

IV- TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Các chỉ thị Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành từ năm 2003 đến nay về học 

tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Các tác phẩm, chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do 

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành từ năm 2007 đến nay. 
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- Các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến 

thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (các 

Kế hoạch, hướng dẫn thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị 

quyết Trung ương 4 khóa XI, XII….). 

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, XI, XII, XIII của Đảng. 

- Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, X, XI, Văn kiện Đại hội Đảng bộ 

các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” “Di 

chúc” và các tác phẩm khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 

XI, XII, XIII của Đảng. 

- Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Các tài liệu chính thống khác (sách, báo, tạp chí… ). 

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Sở Giáo dục và 

Đào tạo,… tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập ban tổ chức (không quá 

05 đồng chí), ban giám khảo (không quá 05 đồng chí, gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo,…), tổ 

thư ký (không quá 02 đồng chí) giúp việc cuộc thi. 

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị trong việc tổ chức 

triển khai kế hoạch; tổ chức phát động tham gia cuộc thi. 

- Tham mưu Ban Tổ chức cuộc thi ban hành thể lệ, quy chế cuộc thi; đáp án 

cuộc thi; tổng kết cuộc thi. 

- Phối hợp dự trù kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức, tổng kết 

cuộc thi. 

- Báo cáo kết quả tổ chức cuộc thi của tỉnh cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

2. Văn phòng Tỉnh ủy 

 Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự trù kinh phí và các điều kiện cần thiết 

khác để tổ chức, tổng kết cuộc thi chu đáo, đạt yêu cầu, chất lượng. Kinh phí phục 

vụ cuộc thi sử dụng kinh phí thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của tỉnh. 
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3. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

- Có kế hoạch tổ chức phát động hưởng ứng cuộc thi ở cấp mình, ngành mình 

đến cấp ủy, các tập thể và cá nhân thuộc đối tượng dự thi. 

- Chỉ đạo ban tuyên giáo/tuyên huấn/Phòng Công tác chính trị: 

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung cuộc thi; 

+ Tổ chức và tạo điều kiện để các tổ chức, tập thể và cá nhân hưởng ứng, 

tham gia cuộc thi; 

+ Nhận, xét chọn và nộp bài (kèm theo danh sách) đạt chất lượng cao về Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy bảo đảm thời gian quy định; báo cáo kết quả triển khai, thực 

hiện kế hoạch tổ chức cuộc thi của địa phương, đơn vị về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Tùy điều kiện, cấp ủy các địa phương, đơn vị tổ chức tổng kết, trao giải cho 

các tập thể, cá nhân tham gia tích cực và có bài thi tốt. 

4. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Sở Giáo dục và Đào 

tạo, các trường đại học, cao đẳng chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, định 

hướng, phát động đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh tham gia cuộc thi.  

5. Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Cổng thông 

tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử các sở, ngành, địa phương tích cực 

đăng tải nội dung kế hoạch, câu hỏi, tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 

hội viên, nhân dân nắm, tham gia viết bài dự thi đạt yêu cầu. 

 

 

  Nơi nhận: 
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,  

  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

- Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 
 

 

 

 

 

Lâm Minh Đằng 
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