ĐOÀN TỈNH KIÊN GIANG
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍMINH
BCH ĐOÀN HUYỆN U MINH THƯỢNG
***
Số:260 -CV/ĐTN-BPTG
U Minh Thượng, ngày 8 tháng 12 năm 2020
“V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm
truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ ChíMinh”

Kính gửi: - Ban Thường vụ các xã Đoàn, Đoàn trường
THPT, Đoàn cơ sở ;
- Ban Chấp hành các Chi Đoàn ngành huyện.
Thực hiện Công văn số 1008-CV/TĐTN-BTG ngày 01 tháng 12 năm 2020
của Tỉnh Đoàn Kiên Giang về việc “tham gia thi trực tuyến tìm hiểu “90 năm
truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ ChíMinh” góp phần thiết thực kỷ niệm
90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ ChíMinh (26/3/1931-26/3/2021); tuyên
truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên về quá trình ra đời, phát triển và truyền
thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ ChíMinh; khẳng định vị trí, vai trò, niềm tự
hào, vinh dự là người đoàn viên TNCS Hồ ChíMinh.
Ban Thường vụ huyện Đoàn đề nghị Ban Thường các xã Đoàn, Đoàn
trường THPT, Đoàn cơ sở, Ban Chấp hành các Chi Đoàn ngành huyện tổ chức
triển khai cuộc thi, tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi trên các trang thông tin,
trên trang Fanpage vàcác trang mạng xãhội khác do tổ chức Đoàn, Hội quản lý.
Tổ chức cho Đoàn viên, Hội viên, Thanh niên tại đơn vị tham gia cuộc thi với
nội dung cụ thể như sau:
1. Ðối tượng tham gia: Cán bộ Ðoàn - Hội - Đội, đoàn viên, thanh niên Việt
Nam trong và ngoài nước.
2. Nội dung thi:
- Lịch sử hình thành vàphát triển của Ðoàn TNCS Hồ ChíMinh.
- Các phong trào, công trì
nh, sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Ðoàn TNCS
Hồ ChíMinh từ khi thành lập đến nay.
- Những người anh hùng trẻ tuổi, lãnh đạo Ðoàn Thanh niên các thời kỳ;
những Đoàn viên, thanh thiếu nhi tiêu biểu có đóng góp cho sự nghiệp giải phóng
dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng vàbảo vệ Tổ quốc, cónhiều cống hiến cho
công tác đoàn vàphong trào thanh thiếu nhi 90 năm qua.
- Những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, hiến kế nâng cao chất lượng công tác
Ðoàn vàphong trào thanh thiếu nhi.
3. Hình thức, thời gian tham gia cuộc thi:
3.1. Hình thức thi
- Vòng thi Tuần: Thísinh tham gia trả lời câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm
bằng các hì
nh thức câu hỏi dạng chữ, câu hỏi hì
nh ảnh, câu hỏi tiếng, câu hỏi dạng
video.
- Vòng Bán kết: Thísinh tham gia thi trả lời các câu hỏi dưới dạng trắc
nghiệm vàthi viết về ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, hiến kế nâng cao chất lượng
công tác Ðoàn vàphong trào thanh thiếu nhi theo nội dung do Ban Tổ chức Cuộc
thi quy định.
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- Vòng Chung kết: Thísinh tham gia thi theo hì
nh thức sân khấu hóa, đối
kháng trực tiếp.
3.2. Các vòng thi
- Vòng thi Tuần: Ðược diễn ra trong 06 tuần với hì
nh thức trực tuyến trong
thời gian như sau:
+ Tuần 1: 15/12/2020 - 20/12/2020
+ Tuần 2: 21/12/2020 - 27/12/2020
+ Tuần 3: 28/12/2020 - 03/01/2021
+ Tuần 4: 04/01/2021 - 10/01/2021
+ Tuần 5: 11/01/2021 - 17/01/2021
+ Tuần 6: 18/01/2021 - 24/01/2021
- Vòng thi Bán kết: gồm 2 phần thi
+ Phần thi viết: Viết về ýtưởng, sáng kiến, giải pháp, hiến kế nâng cao chất
lượng công tác Ðoàn vàphong trào thanh thiếu nhi theo nội dung do Ban Tổ chức
cuộc thi quy định. Diễn ra từ ngày 26/01/2021 - 27/02/2021.
+ Phần thi trắc nghiệm trực tuyến: Thísinh tham gia thi bằng cách trả lời các
câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm thông qua Apps Thanh niên Việt Nam. Diễn ra
ngày 27/02/2021.
+ Số thísinh tham gia vòng thi Bán kết làthísinh được lấy từ 6 tuần thi (có
điểm số cao nhất) vàthísinh cótổng điểm số tích lũy của 6 tuần thi cao nhất.
- Vòng thi Chung kết: Diễn ra tại thủ đô Hà Nội dự kiến vào ngày 1314/3/2021, thi bằng hình thức đối kháng sân khấu. 15 thísinh cótổng điểm số cao
nhất của vòng thi Bán kết được tham gia Vòng Chung kết, được bốc thăm thành
05 đội, mỗi đội có03 thành viên.
4. Cách thức tham gia: Thísinh tải về Apps Thanh niên Viêt Nam trên điện
thoại di động từ kho ứng dụng App Store (đối với hệ điều hành IOS) vàGoogle
Play (đối với hệ điều hành Android). Tạo tài khoản, đăng nhập theo các bước và
vào mục Cuộc thi từ màn hì
nh chính của Apps để tham gia thi.
5. Cơ cấu giải thưởng: (Kèm theo Thể lệ Cuộc thi)
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh” làhoạt động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày
thành lập Đoàn TNCS Hồ ChíMinh. Ban Thường vụ huyện Đoàn đề nghị các cơ
sở Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai đến đoàn viên, thanh niên thực hiện
đồng thời báo cáo kết quả tham gia về Ban Thường vụ huyện Đoàn lồng ghép vào
báo cáo tháng./.
TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN
Nơi nhận:
PHÓ BÍ THƯ
- TT Tỉnh Đoàn; BTG TĐ;
- TT, BTV, BCH huyện Đoàn;
- Như kính gửi;
- Lưu VP, Ban BTG.
- Web.

Lâm Thanh Niềm

