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KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi tìm hiểu 90 năm Lịch sử vẻ vang
của Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương
-----Nhằm tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản
việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), được sự chấp thuận của Thường trực Tỉnh
ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức cuộc thi tìm hiểu 90 năm Lịch sử vẻ vang
của Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử vẻ vang của
Đảng ta nói chung và Đảng bộ tỉnh Bình Dương nói riêng cho cán bộ, đảng viên
và các tầng lớp nhân dân, qua đó, nâng cao lòng tự hào, niềm tin và ý thức trách
nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống của các thế hệ
cách mạng; ra sức rèn luyện, cống hiến trong công cuộc xây dựng quê hương
Bình Dương ngày càng văn minh giàu, đẹp.
2. Yêu cầu
Công tác tổ chức cuộc thi phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thực hiện
đúng theo tiến độ thời gian; tránh hình thức, lãng phí. Việc đánh giá kết quả phải
đảm bảo công khai, chính xác, khách quan; tạo khí thế sôi nổi, thi đua trong toàn
Tỉnh.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong và ngoài tỉnh, người
nước ngoài quan tâm.
III. THỜI GIAN
- Tháng 9/2019: Chuẩn bị các điều kiện tổ chức cuộc thi.
- Ngày 25/10/2019: Phát động cuộc thi.
- Nhận bài dự thi: Từ ngày phát động cuộc thi đến 16 giờ 00 ngày
30/12/2019.
- Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 20/01/2019: Ban Giám khảo tổ chức chấm
bài.
- Từ ngày 21/01/2020 đến 02/02/2020: Rà soát, kiểm tra công tác chấm
thi
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- Ngày 03/02/2020: Công bố kết quả cuộc thi trên Báo Bình Dương, Đài
Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, Website Tỉnh.
- Tổ chức tổng kết và trao giải: Tháng 3/2020.
IV. HÌNH THỨC
- Hình thức thi: Thi viết trả lời những câu hỏi liên quan đến Lịch sử Đảng
Cộng sản Việt Nam và Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương.
- Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy trên giấy A4, cỡ chữ 14, bằng
tiếng Việt, font chữ Time New Roman. Khuyến khích các bài thi sử dụng ảnh để
minh họa phong phú thêm bài viết (ghi rõ nguồn, tên tác giả của ảnh).
- Các bài dự thi trình bày trên các chất liệu khác như nhôm, nhựa, mô
hình… không được xem xét giải cá nhân, nhưng được tính vào số lượng để xét
giải tập thể nơi người dự thi nộp bài.
- Bài dự thi phải ghi rõ và đầy đủ họ, tên, tuổi (ngày, tháng, 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.
- Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức.
V. GIẢI THƯỞNG
1. Cá nhân
- 01 giải nhất:

6.000.000 đ

- 03 giải nhì, mỗi giải:

4.000.000 đ

- 06 giải ba, mỗi giải:

3.000.000 đ

- 100 giải khuyến khích, mỗi giải: 500.000 đ
2. Tập thể: (dành cho các đơn vị có bài tham gia dự thi nhiều nhất và có
bài dự thi đạt giải).
- 01 giải nhất:

5.000.000 đ

- 01 giải nhì:

4 .000.000 đ

- 01 giải ba:

3.000.000 đ

- 03 giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đ
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm tham mưu thành lập Ban Tổ
chức Ban giám khảo cuộc thi, tổ chức phát động, trao giải thưởng, dự toán kinh
phí cuộc thi; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức cuộc thi.
2. Đề nghị sự phối hợp của các cơ quan, địa phương, đơn vị:
- Sở Giáo dục - Đào tạo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các đoàn
thể chính trị - xã hội Tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
phối hợp tổ chức phát động, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và vận động cán bộ,
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đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân ở
địa phương, đơn vị tích cực tham gia cuộc thi.
- Báo Bình Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương mở chuyên
mục tuyên truyền về cuộc thi; Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tuyên
truyền cuộc thi trên cổng thông tin điện tử của Tỉnh.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo)
- Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy
- Sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Thông tin & Truyền
thông
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
Tỉnh
- Báo Bình Dương, Đài PT-TH Bình Dương
- Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy
trực thuộc Tỉnh ủy
- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy
trực thuộc Tỉnh ủy
- Lưu (VT, CM3).

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Kim Loan
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