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KẾ HOẠCH 
Tổ chức cuộc thi tim hiểu lịch sử 

"90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam" 

^ Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 18/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
"ve kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 -
03/2/2020) và tô chức các hoạt động thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp tiến 
tới Đại hội Đảng hộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Toàn quốc 
lần thứ JỌII của Đảng"-, Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 04/5/2019 của Ban Chỉ 
đạo 90 cấp tỉnh "vé kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 
tô chức các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp hướng tới Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng"; căn cứ Quyết định số 1715-QĐ/TU, ngày 19/7/2019 của Ban Thường 
vụ Tỉnh uỷ về thành lập Ban to chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử "90 năm - vinh quang 
Đảng Cộng sản Việt Nam Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh xây dựng kế hoạch triển 
khai thực hiện cụ thể như sau; 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
- Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và hướng tới chào mừng Đại hội 
Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ 
trẻ về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải 
phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước; những thành tựu của tỉnh Quảng 
Ninh trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội. 

- Cuộc thi phải được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo; được triển 
khai sâu rộng thu hút sự hưởng ứng tham gia của các cấp, các ngành, các địa 
phương, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, toàn thể cán bộ, 
đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN 
1. Đối tượng dự thi 
- Là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập ừong và ngoài tỉnh 

Quảng Ninh. Thành viên Ban Chi đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và bộ phận 
chuyên môn giúp việc cho Ban Tố chức cuộc thi cấp tỉnh không được tham gia dự thi. 

- Riêng đối với thi sân khấu hóa dành cho đối tượng là các tổ chức Đoàn, Hội 
Liên hiệp thanh niên, sinh viên và đoàn viên thanh niên trong tỉnh. 

ĐẢNG CỘNG SẢN YIỆT NAM 
Quảng Ninh, ngày 22 tháng 7 năm 2019 
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- Đối với hình thức thi viết và thi trắc nghiệm không hạn chế số bài dự thi. 
2. Hình thức 
Cuộc thi tìm hiểu "90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam" được tổ 

chức dưới ba hình thức: 

2.1. Thi viết: Theo các nội dung chủ đề được Ban Tổ chức công bố. Bài dự 
thi của tác giả phải là các tác phẩm chưa được công bố ở trên các phương tiện thông 
tin đại chúng và các ấn phấm văn hóa. 

'•'Thòi gian: Bắt đầu từ khi phát động 22/7/2019 đến 15/01/2020. 

- Thời gian tiếp nhận bài dự thi: Từ ngày 15/8/2019 đến ngày 15/11/2019 tại 
Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố, đảng ủy trực thuộc tỉnh; Ban Tuyên 
huấn Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

- Chấm vòng sơ khảo của các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc: từ ngày 
20/11/2019 đến trước ngày 10/12/2019 để lựa chọn 50 bài dự thi tiêu biểu xuất sắc 
gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Chấm vòng thi Chung khảo cấp tỉnh tò ngày 15/12/2019 đến trước ngày 
10/01/2020. 

- Tổ chức tổng kết, trao thưởng vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam. 

2.2. Thi trắc nghiệm trên mạng Iníernet: Được tiến hành hằng tuần theo bộ 
câu hỏi, mỗi tuần 03 câu được Ban Tổ chức đăng tải trên Báo Quảng Ninh điện tử 
và Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh. 

*Thòi gian: Thi trắc nghiệm được tiến hành hằng tuần, bắt đầu từ ngày 
15/8/2019 và kết thúc vào ngày 10/01/2020. Tổ chức tiến hành trao giải thưởng 
hằng tháng đối với thí sinh đạt giải. 

2.3. Thi sân khấu hóa: Được trình diễn trên các sân khấu của các tổ chức 
đoàn thanh niên từ tỉnh đến cơ sở (dành cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh 
viên). 

*Thò1 gian: Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 10/01/2020. 
3. Kinh phí tổ chức Cuộc thi 
Kinh phí tổ chức cuộc thi ở cấp nào thì cấp đó lập dự trù kinh phí từ nguồn 

ngân sách của Nhà nước và thực hiện theo quy định hiện hành. 

m. TỞ CHỨC THỰC HIỆN 
• • 

1. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ là cơ quan Thường trực tham mưu, giúp việc 
cho Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh; tổ chức phát động Cuộc thi tới cán bộ, đảng 
viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Ke hoạch; 
định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tổ chức cuộc thi. 

- Chủ tri tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử "90 năm - Vinh quang Đảng 
Cộng sản Việt Nam", tham mưu ban hành thể lệ cuộc thi viết, thành lập hội đồng 
giám khảo, chủ trì chấm thi cấp tỉnh, phối họp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu 
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trao giải cuộc thi viết và tổng kết Cuộc thi; xây dựng dự toán kinh phí, gửi Văn 
phòng Tỉnh ủy thẩm định theo quy định. 

- Phối hợp với Trung tâm Truyền thông tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Ninh trong 
việc triển khai Cuộc thi dưới hình thức thi trắc nghiệm trên mạng Intemet và sân 
khấu hóa. 

2. Giao Trung tâm Truyền thông tỉnh là cơ quan chủ trì Cuộc thi trắc nghiệm 
tìm hiểu lịch sử "90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam" trên Báo Quảng 
Ninh điện tử và cổng thông tin điện tử của tỉnh; tham mưu ban hành thể lệ cuộc 
thi, bộ câu hỏi, thành lập hội đồng giám khảo, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho 
phần thi trắc nghiệm; xây dựng dự toán kinh phí, gửi Văn phòng Tỉnh ủy thẩm định 
theo quy định. 

- Mở chuyên trang, chuyên mục, đăng tải các tin, bài trên hệ thống phát thanh, 
truyền hình, báo điện tử... nhằm tuyên truyền đậm nét về Cuộc thi trên địa bàn toàn 
tỉnh; cung cấp các tài liệu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam để cán bộ, đảng viên 
và các tầng lớp nhân dân tìm hiểu và tham gia Cuộc thi. 

- Tích cực tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 90 năm 
ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền về các tập thể, cá nhân địa 
phương, đơn vị... triển khai các hoạt động Cuộc thi; tuyên truyền giáo dục truyền 
thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ về sự lãnh 
đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng 
dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội... 

3. Giao Tỉnh đoàn Quảng Ninh là cơ quan chủ trì Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 
theo hình thức sân khấu hóa với chủ đề "90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt 
Nam"; tham mưu ban hành thể lệ, nội dung, thành lập hội đồng giám khảo, chủ trì 
chấm thi cấp tỉnh; phối họp với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị cơ sở vật chất phục 
vụ phần thi sân khấu hóa; xây dựng dự toán kinh phí, gửi Văn phòng Tỉnh ủy thẩm 
định theo quy định. 

- Tích cực triển khai và tăng cường tuyên truyền, vận động các đối tượng 
thanh, thiếu niên và các cơ sở đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên trên địa bàn tỉnh tham 
gia và cổ vũ cho Cuộc thi. 

4. Giao Văn phòng Tỉnh ủy căn cứ Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Cuộc thi thẩm 
định và đảm bảo kinh phí; phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều 
kiện vật chất cho việc triển khai thực hiện kế hoạch. 

5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh: Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về kế 
hoạch và thể lệ Cuộc thi với ba hình thức: thi viết, thi trắc nghiệm trên mạng 
Intemet và thi sân khấu hóa đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng 
lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chỉ đạo các khối trường học trên địa bàn tỉnh 
phát động và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu "90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản 
Việt Nam" trong đội ngũ giáo viên, lực lượng học sinh, sinh viên. 

7. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh căn cứ kế hoạch của tỉnh, 
xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi cấp huyện và cấp cơ sở để cho tất cả cán bộ, 
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đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và các 
tầng lớp nhân dân tham gia Cuộc thi dưới cả ba hình thức với tinh thần trách nhiệm, 
đạt kết quả cao nhất. Căn cứ tình hình cụ thể, có thể tổ chức tổng kết và trao giải 
Cuộc thi tại địa phương, đơn vị. Tổng hợp báo cáo kết quả Cuộc thi về Ban Tổ 
chức Cuộc thi cấp tỉnh (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 25/12/2019. 

Nơi nhân: 
- Ban Tuyên giáo TW, 
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND,lJBNp tỉnh, 
- Các sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể tỉnh, 
- Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ ừực thuộc, 
- Trung tâm Truyền thông tỉnh, 
- Các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi, 
- Lưu VPTU, BTGTU, TH4. 

Nguyễn Xuân Ký 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 

T/M BAN TỔ CHỨC cuộc THI 
' BAN 



THẺ LỆ CUỘC THI VIẾT 
Tìm hiểu lịch sử "90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam" 

1. Mục đích, yêu càu 
- Thiết thực hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và hướng tới chào mừng Đại hội 
Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

- Góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ 
trẻ trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương, đất nước. 

- Cuộc thi phải được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo; được triển 
khai sâu rộng trong các cấp, các ngành, đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng 
lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ với những hình thức phù hợp với từng 
đối tượng nhằm đạt kết quả cao nhất. 

2. Đối tượng dự thi 
- Là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài tỉnh 

Quảng Ninh quan tâm đến Cuộc thi, Tác giả dự thi có thể là một cá nhân hoặc là 
nhóm tác giả không quá 03 người. 

- Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và bộ phận chuyên môn 
giúp việc cho Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh không được tham gia viết bài dự thi. 

3. Nội dung thi 
- Bài thi phải được đánh máy hoặc viết tay, sạch sẽ, dễ đọc, trả lời đầy đủ các 

câu hỏi của Ban Tổ chức Cuộc thi (không sử dụng ngôn ngữ nước ngoài, ngôn ngữ 
dân tộc thiểu số...). 

- Tác giả dự thi phải trả lời đày đủ các nội dung câu hỏi được Ban Tổ chức 
cuộc thi công bố. 

- Bài dự thi phải là các tác phẩm chưa được công bố trên các phương tiện 
thông tin đại chúng và các ấn phẩm văn hóa; đồng thời phải chuyển tải được các 
chủ đề được Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra. 

4. Yêu cầu về hình thức 
- Bài dự thi phải ghi rõ và đầy đủ họ, tên, tuổi (ngày, năm, sinh), giới tính, nghề 

nghiệp, thành phần dân tộc, tôn giáo, đơn vị học tập, công tác, nơi thường trú, số điện 
thoại liên hệ (nếu có). 

- Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy. Khuyến khích đánh máy và in ừên 
giấy A4. Có thể sử dụng ảnh để minh họa phong phú thêm bài viết (ghi rõ nguồn, tên 
tác giả). Không hạn chế số bài dự thi. 

5. Thời gian và địa điểm nộp bài dự thi 
- Bài dự thi gửi về Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng bộ trực 

thuộc tỉnh; Ban Tuyên huấn Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh, trước 
ngày 15/11/2019. ' ' 

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng bộ trực thuộc tỉnh: tổ chức chấm sơ khảo, lựa 
chọn, lập danh sách 50 bài xuất sắc nộp về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hạn cuối đến 
ngày 10/12/2019. ' 



6. Giải thưởng 
* Giải tập thể: 

- 01 giải nhất: 10.000.000 đồng 
- 02 giải nhì, mỗi giải: 8.000.000 đồng 

- 03 giải ba, mỗi giải: 5.000.000 đồng 
- 10 giải khuyến khích, mồi giải: 2.000.000 đồng 
* Giải cá nhân: 

- 01 giải nhất: 5.000.000 đồng 
- 05 giải nhì, mỗi giải: 3.000.000 đồng 

- 10 giải ba, mỗi giải: 2.000.000 đồng 

- 20 giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng 

- Giải thưởng cho người dự thi lớn tuổi nhất, người dự thi nhỏ tuổi nhất: 
500.000 đ/giải. • 

Căn cứ tình hình thực tế triển khai, Ban Tổ chức có thể đề nghị cấp có thẩm 
quyền khen thưởng đối YỚi các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công 
tác chỉ đạo, tổ chức Cuộc thi theo quy định hiện hành. Đối với các tác giả không 
đến dự Lễ tổng kết, trao giải sẽ được Ban Tổ chức Cuộc thi chuyển giải thưởng 
qua cơ quan, đơn vị, địa phương thí sinh tham gia dự thi. 

7. Giải quyết khiếu nại: Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh là cấp giải quyết cuối 
cùng các khiếu nại liên quan đến công tác chấm giải, khen thưởng Cuộc thi. Hình 
thức khiếu nại bằng văn bản. Thời gian gửi khiếu nại: chậm nhất là 10 ngày sau 
khi Quyết định khen thưởng được đăng tải trên cổng thông tin điện tử thành phần 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử "90 năm - vinh quang Đảng 
Cộng sản Việt Nam", Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, các 
huyện, thị, thành phố; xã, phường, thị trấn phát động sâu rộng trong cơ quan, đơn 
vị và nhân dân ở địa phương tích cực tham gia. 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI CẤP TỈNH 
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