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KẾ HOẠCH 
tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi  

tìm đường cứu nước” (05/6/1911 - 05/6/2021) 

----- 
 

I. Mục đích yêu cầu 

- Thông qua Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường 

cứu nước” (05/6/1911 - 05/6/2021) nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong tỉnh hiểu rõ về khát vọng và tầm vóc vĩ 

đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặc biệt là hoài bão lớn lao của Người về giải 

phóng đất nước, giải phóng dân tộc qua quá trình bôn ba tìm con đường cứu nước. 

làm rõ giá trị, dấu ấn sâu sắc quá trình dừng chân dạy học của Bác tại trường Dục 

Thanh, Phan Thiết. 

- Cuộc thi được tổ chức rộng rãi, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị lan tỏa 

trong toàn tỉnh, khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn 

viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đấu tranh làm 

thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và 

xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Công tác tổ chức cuộc thi đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và đảm bảo hiệu 

quả công tác tuyên truyền, giáo dục. 

II. Nội dung, đối tượng, hình thức và thời gian tổ chức cuộc thi 

1. Nội dung 

Tìm hiểu quá trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ, bắt đầu từ cuộc 

hành trình dừng chân dạy học tại Phan Thiết đến bến Nhà Rồng vào ngày 

05/6/1911 và những hoạt động của Bác trong suốt 30 năm bôn ba hải ngoại tìm 

đường cứu nước, tiếp cận, tìm hiểu và tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin đến khi Bác 

về nước (1941), trực tiếp lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 thắng lợi 

giành chính quyền, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02/9/1945); 

lãnh đạo nhân dân hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, đưa đất nước 

thống nhất, từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội. Việc vận dụng tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh vào tiến trình đổi mới và phát triển đất nước. 

* Tài liệu tham khảo: 

- Hồ Chí Minh toàn tập. 

- Các tài liệu chính thống về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Hồ Chí Minh - Hành trình 79 mùa xuân (1890-1969), Nxb. Hồng Bàng, 2012. 
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- Thầy giáo Nguyễn Tất Thành với mái trường Dục Thanh, Nxb Thanh niên 2011. 

- Địa chí Bình Thuận, Sở Văn hóa Thông tin Bình Thuận 2007. 

- Bác Hồ với Thuận Hải, Thuận Hải với Bác Hồ, Sở Văn hóa Thông tin Bình 

Thuận 1986. 

2. Đối tượng tham gia cuộc thi 

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh 

viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh. 

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi, cán bộ, công 

chức (và người thân gia đình cán bộ, công chức) cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Bình Thuận không được tham gia dự thi. 

3. Hình thức và thời gian thi 

3.1. Hình thức tổ chức Cuộc thi. 

- Cuộc thi được tiến hành trên quy mô diện rộng, triển khai hình thức thi trắc 

nghiệm trực tuyến hàng tuần  

- Người tham gia dự thi qua đường link của Ban Tổ chức cuộc thi được đăng 

tải trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Thuận:  binhthuan.dcs.vn; các website 

liên kết gồm:  

+ Báo Bình Thuận: baobinhthuan.com.vn; 

+ Đài PTTH Bình Thuận: binhthuantv.vn; 

+ Tỉnh đoàn Bình Thuận: tinhdoanbinhthuan.org.vn 

3.2. Thời gian tổ chức Cuộc thi. 

 Cuộc thi được triển khai 12 đợt, mỗi đợt được phát động và tổng hợp, công 

bố kết quả trong 01 tuần. 

Đợt thi thứ nhất bắt đầu phát động từ ngày 04/6/2021. 

Đợt thi thứ mười hai kết thúc vào ngày 27/8/2021. 

3.3. Thể lệ Cuộc thi 

Ban Tổ chức cuộc thi ban hành thể lệ cuộc thi đảm bảo đúng các quy định 

hiện hành (có thể lệ kèm theo). 

3.4. Tổ chức phát động và tổng kết, trao giải Cuộc thi 

- Phát động cuộc thi  

Ban Tổ chức cuộc thi tổ chức hội nghị và bấm nút máy tính để phát động 

cuộc thi; đồng thời hướng dẫn, tổ chức phát động cuộc thi bằng văn bản và thông 

báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để cán bộ, đảng viên, quần 

chúng nhân dân, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên... hưởng ứng tham gia.  

- Tổng kết, trao giải Cuộc thi: dự kiến vào dịp Kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc 

khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021). 
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III. Kinh phí và khen thưởng 

1. Kinh phí  

Kinh phí tổ chức Cuộc thi: Sử dụng từ nguồn kinh phí cho hoạt động triển 

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

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 để thực hiện. 

2. Khen thưởng: 

Mỗi tuần cơ cấu giải thưởng, bao gồm: 

- 01 giải Nhất  : trị giá 2.000.000 đồng. 

- 02 giải Nhì   : trị giá 1.000.000 đồng. 

- 02 giải Ba   : trị giá 500.000 đồng. 

- 05 giải Khuyến khích : mỗi giải trị giá 300.000 đồng. 

Ban Tổ chức sẽ công bố người đạt giải hàng tuần. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ 

chức giải sẽ có thông báo mời và trao giải thưởng trong các kỳ thi tại buổi lễ tổng 

kết cuộc thi dự kiến vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021) (có thông báo cụ thể sau). 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh 

và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, 

ban, ngành tỉnh bằng các hình thức, kênh thông tin đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, 

động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, 

sinh viên, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài 

tỉnh biết, tham gia hưởng ứng cuộc thi. 

2. Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy chỉ đạo Phòng Cơ yếu - CNTT phối hợp với 

phòng Thông tin - Tuyên truyền; phòng Tổng hợp - Lịch sử Đảng (Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy) trong việc triển khai cuộc thi, tổng hợp kết quả cuộc thi trên Cổng Thông 

tin điển tử Tỉnh ủy.  

3. Đề nghị Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực 

thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai, tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi đến cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ, 

các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn biết và động viên các 

lực lượng tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi. 

4. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản đề nghị các địa 

phương, sở ngành, cơ quan, đơn vị có các trang tin điện tử đăng kịp thời, đầy đủ 

các thông tin liên quan đến cuộc thi; Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh hỗ trợ chuyên mục thường xuyên đăng tải link tuyên truyền những nội 

dung liên quan đến cuộc thi. 
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Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cử đồng chí phụ trách 

Công nghệ thông tin để cùng phối hợp thực hiện các thao tác Thi trắc nghiệm 

online và mạng xã hội. 

5. Các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: 

 5.2. Phòng Thông tin - Tuyên truyền: chủ trì, tham mưu tổ chức cuộc thi 

- Phối hợp với Phòng Cơ yếu - CNTT (Văn phòng Tỉnh ủy) thiết kế và triển 

khai phần mềm thi trắc nghiệm trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy: 

www.binhthuan.dcs.vn và các trang website của Báo Bình Thuận, Đài PTTH Bình 

Thuận, Tỉnh đoàn Bình Thuận. 

- Đăng tải các tài liệu liên quan, câu hỏi và đáp án từng kỳ thi trên Cổng thông 

tin điện tử  Tỉnh ủy: www.binhthuan.dcs.vn; tổng hợp, báo cáo kết quả dự thi trắc 

nghiệm hàng tuần cho Ban giám khảo, Ban Tổ chức cuộc thi. 

- Tham mưu ban hành các Quyết định về: Thể lệ; thành lập Ban Tổ chức, 

Ban Giám khảo và Tổ Thư ký cuộc thi. 

- Tham mưu tổ chức phát động cuộc thi; tổng kết cuộc thi. 

5.2. Phòng Tổng hợp - Lịch sử Đảng: 

- Tham mưu xây dựng 120 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm để Ban Giám khảo 

duyệt thông qua trước khi tổ chức phát động cuộc thi. 

- Tham mưu các bài viết theo từng cuộc thi hàng tuần đăng tải trên các trang 

website để cung cấp thông tin cho người dự thi. 

- Phối hợp với Phòng Thông tin – Tuyên truyền chuẩn bị các điều kiện đảm 

bảo cần thiết để tổ chức cuộc thi đạt tiến độ và kết quả theo kế hoạch đề ra. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ 

ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911 - 05/6/2021), đề nghị các địa phương, cơ quan, 

đơn vị quan tâm phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra./. 

 

 

Nơi nhân: 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 

đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 

trị - xã hội tỉnh, 

- Sở Thông tin và Truyền thông, 

- Sở Giáo dục và Đào tạo, 

- Báo Bình Thuận, 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 

- Lãnh đạo Ban, 

- Các phòng chuyên môn, 
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

           TRƯỞNG BAN 

 

 

 

   

           Tiêu Hồng Phúc 
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