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KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi trực tuyến

 “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Nhà yêu nước Phan Châu Trinh” 

Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND, ngày 03/6/2022 của Ban Tổ chức 
các ngày lễ lớn huyện Phú Ninh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 150 năm 
Ngày sinh Nhà yêu nước Phan Châu Trinh. Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức 
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Nhà yêu nước Phan Châu 
Trinh” với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm tuyên truyền sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh và 
Nhân dân hưởng ứng tham gia tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và 
những cống hiến của Nhà yêu nước Phan Châu trinh đối với quê hương, đất 
nước. Qua đó góp phần giáo dục, bồi đắp truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm 
tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn và phát huy giá trị tư tưởng của Phan Châu Trinh 
trong xây dựng quê hương hiện nay.

2. Yêu cầu

- Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến; được triển khai rộng rãi, 
thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn 
viên thanh niên, sinh viên, học sinh và Nhân dân trong và ngoài huyện tham gia; 
đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

- Hạ tầng kỹ thuật CNTT đảm bảo Cuộc thi được vận hành thông suốt, an 
toàn; Ban Tổ chức cuộc thi, Ban ra đề, Tổ giúp việc có sự phân công, phối hợp 
chặt chẽ trong xây dựng Thể lệ cuộc thi, bộ câu hỏi thi và đáp án, triển khai cuộc 
thi và tổ chức chấm chọn, đề xuất khen thưởng đảm bảo khách quan, chính xác.  

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Đối tượng

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh 
niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân trong và ngoài huyện. 

Những trường hợp là thành viên Ban Tổ chức, Ban ra đề, Tổ giúp việc, cán 
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bộ kỹ thuật phụ trách phần mềm thi trực tuyến thì không được tham gia dự thi.

2. Thời gian

- Từ 25/6- 15/7/2022: Ban hành kế hoạch, thể lệ thi; quyết định thành lập 
Ban Tổ chức, Ban ra đề, Tổ giúp việc gắn với phân công nhiệm vụ từng thành 
viên. Xây dựng phần mềm cuộc thi, bộ câu hỏi trắc nghiệm.

- Từ 16/7- 19/7/2022: Phát động cuộc thi cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân 
dân trong và ngoài huyện (tuyên truyền, phổ biến kế hoạch, thể lệ cuộc thi trên 
sóng Đài TT-TH và Cổng thông tin điện tử huyện). 

- Từ 20/7 - 20/8/2022: Tổ chức cuộc thi.

- Từ 21/8- 07/9/2022: Chấm chọn, tổng kết trao giải cuộc thi 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ GIẢI THƯỞNG

1. Nội dung

Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và những cống hiến của Nhà yêu 
nước Phan Châu trinh đối với quê hương, đất nước.

2. Hình thức thi

Thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: 
http://phuninh.gov.vn/webcenter/portal/phuninh hoặc http://tuoitrephuninh.net/.

- Để được tham gia cuộc thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, 
chính xác các thông tin tại website của cuộc thi. Thông tin thí sinh đăng ký sẽ là 
căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét và trao giải. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không 
công nhận kết quả đối với thí sinh khi có bất kỳ thông tin đăng ký nào sai lệch 
với thực tế.

- Thí sinh dự thi sử dụng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị di động 
có kết nối internet để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế theo bộ đề có 
sẵn. Số lượng câu hỏi là 30 câu hỏi (29 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự 
đoán số lượng người thi tham gia Cuộc thi).

3. Giải thưởng 

- Thí sinh đạt giải là thí sinh có số điểm thi xếp theo thứ tự từ cao xuống 
thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định của Thể lệ cuộc thi. 

- Trường hợp nhiều thí sinh dự thi có số lượng câu trắc nghiệm trả lời đúng 
bằng nhau sẽ xử lý như sau:

+ Thí sinh đạt giải là thí sinh trả lời đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự 
đoán số lượng người thi tham gia Cuộc thi.

http://phuninh.gov.vn/webcenter/portal/phuninh
http://tuoitrephuninh.net/
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+ Nếu có nhiều thí sinh trả lời đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán số 
lượng người thi tham gia thì ưu tiên thí sinh có thời gian hoàn thành bài thi sớm 
hơn.

- Cơ cấu giải thưởng và giá trị từng giải thưởng được thực hiện theo quy 
định tại Thể lệ cuộc thi

* Lưu ý

Người tham gia dự thi phải thực hiện đầy đủ các thủ tục thi theo hướng dẫn 
ở từng bước. Lượt thi kết thúc chỉ hoàn thành khi hệ thống báo về cho người dự 
thi là “Đã thành công”.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Phòng Văn hóa – Thông tin huyện.

- Tham mưu quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban ra đề, Tổ giúp việc và 
dự trù kinh phí cuộc thi.

- Tham mưu ban hành Thể lệ cuộc thi. Phối hợp với Huyện đoàn xây dựng 
bộ câu hỏi thi trắc nghiệm; đăng tải các tư liệu, tài liệu tham khảo của Cuộc thi 
trên Cổng thông tin điện tử huyện. Trực tiếp cài đặt, quản lý và điều hành phần 
mềm thi trực tuyến trên Cổng thông tin của huyện.

- Chủ trì phối hợp với Huyện đoàn, Liên đoàn Lao động, phòng Giáo dục 
và Đào tạo huyện phát động triển cuộc thi đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức, người lao động, ĐVTN, học sinh, sinh viên trong và ngoài 
huyện tham gia cuộc thi. Mặt khác, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền  
phát động cuộc thi bằng các hình thức thích hợp. 

2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện chỉ đạo, hướng dẫn 
các cơ sở Đoàn trực thuộc tích cực phát động trong cán bộ, đoàn viên, thanh 
thiếu nhi tham gia cuộc thi, thường xuyên thông tin và phát động việc cuộc thi 
trên các trang mạng xã hội của Đoàn, Hội, Đội.

3. Liên đoàn Lao động huyện có kế hoạch phát động đến đoàn viên và 
người lao động trên địa bàn huyện tham gia cuộc thi.

4. Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện có kế hoạch phát động trong cán bộ, 
giáo viên, nhân viên và học sinh ngành giáo dục tích cực hưởng ứng cuộc thi.

5. Trung tâm VHTT-TTTH huyện có kế hoạch tuyên truyền, phát động 
cuộc thi trên sóng đài truyền thanh huyện.

6. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban Nhân dân các xã, 
thị trấn có trách nhiệm quán triệt, triển khai kế hoạch và phát động đến cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan đơn vị mình quản lý tích 
cực tham gia cuộc thi; đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
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động của cơ quan, đơn vị tham gia dự thi.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp thẩm định bộ câu hỏi cuộc 
thi và các tư liệu, tài liệu phục vụ tham khảo cuộc thi.

Chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy quán triệt, triển khai 
đến cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ tham gia cuộc thi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cuộc đời, sự 
nghiệp Nhà yêu nước Phan Châu Trinh” Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh Nhà 
yêu nước Phan Châu Trinh (09/09/1872-09/09/2022). Đề nghị các cơ quan, đơn 
vị, địa phương triển khai thực hiện đạt kết quả./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- TTHU, TT HĐND (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- BTG Huyện ủy;
- Các phòng, ban, ngành, Mặt trận, 
đoàn thể chính trị huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

ơ 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao



5


		2022-07-01T13:44:05+0700
	Quảng Nam


		2022-07-02T16:27:23+0700
	Quảng Nam


		2022-07-02T16:27:29+0700
	Quảng Nam


		2022-07-02T16:27:30+0700
	Quảng Nam




