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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂKNÔNG 

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH 

Số:  18 /KH THPT-LTV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đăk Song, Ngày 17 tháng 03  năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 
Tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh Năm 2018” 

 

Thực hiện Công văn số 384/SGDĐT - CTTT ngày 15/3/2018 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Đăk Nông về việc thông báo thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018; Căn cứ Quyết định số: 

704/QĐ-BGDĐT ngày 07/3/2018 về ban hành thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018” và Công văn số: 

1024/ BGDĐT -GDCTHSSV ngày 13/3/2018 về việc triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, trường THPT Lương Thế Vinh ban hành kế hoạch thực hiện 

như sau: 

1. Đối tượng tham gia: Toàn thể đoàn viên, thanh niên, học sinh trong toàn 

trường tham gia Bảng A dành cho học sinh THPT. Lưu ý mội học sinh chỉ được đăng 

ký đúng 01 tài khoản với đầy đủ thông tin chính xác của mình. 

2. Nội dung, hình thức dự thi và thể lệ cuộc thi: 

Xem tại Quyết định số: 704/QĐ-BGDĐT ngày 07/3/2018 về ban hành thể lệ 

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

năm 2018  (kèm theo). 

Thí sinh làm bài trắc nghiệm trực tuyến trên trang điện tử: 

http://hocvalamtheobac.vn. 

3. Thời gian dự thi: 

- Thực hiện lịch thi đã điều chỉnh theo Thông báo số 125/TB-BGDĐT ngày 

19/3/2018 thông báo điều chỉnh lịch thi. Trong đó vòng thi trắc nghiệm cá nhân như 

sau: Từ 10h00 ngày 23/3/2018 đến 22h00 ngày 22/4/2018. Bao gồm 04 tuần thi: 

+ Tuần 1: Từ 10h00 ngày 23/3/2018 đến 22h00 ngày 01/4/2018 

+ Tuần 2: Từ 09h00 ngày 02/4/2018 đến 22h00 ngày 08/4/2018 

+ Tuần 3: Từ 09h00 ngày 09/4/2018 đến 22h00 ngày 15/4/2018 

+ Tuần 4: Từ 09h00 ngày 16/4/2018 đến 22h00 ngày 22/4/2018 

http://hocvalamtheobac.vn/
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- Các nội dung còn lại liên quan tới thể lệ, Kế hoạch tổ chức cuộc thi thực hiện 

theo Quyết định số 704/QĐ-BGDĐT ngày 07/3/2018 về ban hành thể lệ Cuộc thi 

“Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 

2018. 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Tiến độ triển khai 

- Ngày 19/3/2018: Đoàn trường phát động cuộc thi trong toàn thể Đoàn viên, 

thanh niên, học sinh trong toàn trường, tổ chức họp bí thư và lớp trưởng để phổ biến, 

quán triệt các văn bản. 

- Lãnh đạo nhà trường quán triệt đến toàn thể GVCN thường xuyên nhắc nhở 

học sinh tham gia dự thi. 

- Từ ngày 23/3/2018 đến ngày 22/4/2018: Thi vòng 1 (gồm 4 tuần thi) 

- Từ ngày 27/4/2018 đến ngày 10/5/2018: Thi vòng 2 (nếu được chọn) 

- Từ ngày 22/5/2018     : Thi vòng chung kết (nếu được chọn) 

Trong điều kiện nhà trường chưa có phòng máy, nhà trường phát động toàn thể 

học sinh tự thi ở nhà. 

4.2. Phân công các bộ phận thực hiện 

a) Đoàn thanh niên, Hội LHTN: 

- Triển khai kế hoạch, thể lệ nội dung cuộc thi đến toàn thể Đoàn viên, thanh 

niên, học sinh trong toàn trường. 

- Chủ trì phối hợp cùng với GVCN, bộ phận dữ liệu động viên, nhắc nhở học 

sinh tham gia đầy đủ các tuần thi vòng 1( thi trắc nghiệm). 

- Lập kế hoạch đánh giá, xếp loại, thi đua giữa các chi đoàn, các cá nhân trong 

toàn trường. 

- Phối hợp BGH nhà trường đánh giá khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành 

tích cao trong cuộc thi. 

b) Bộ phận dữ liệu: 

- Đưa thông tin trên website của trường về ý nghĩa, mục đích và các hoạt động 

của cuộc thi. 

- Phối hợp Đoàn thanh niên, GVCN, tổ chức cho học sinh dự thi và đánh giá 

khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích cao trong cuộc thi. 

- Hàng tuần thống kê số lượng dự thi của các lớp để Đoàn trường thông báo 

dưới cờ, nhắc nhở đoàn viên, thanh niên và học sinh dự thi. 



3 

 

c) Giáo viên chủ nhiệm: 

- Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, động viên học sinh dự thi 

- Xây dựng thành tiêu chí thi đua để đánh gia thi đua giữa các tổ và các học sinh 

trong từng tuần 

Trên đây là kế hoạch tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tại phát động. 

Đề nghị toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và toàn thể học sinh tích cực hưởng ứng 

tham gia. 

  

 

Nơi nhận: 
- Phó HT (để chỉ đạo); 

- Đoàn trường, Hội LHTN (để phối hợp); 

- Dữ liệu (để thực hiện); 

- Đoàn trường, Hội LHTN (để thực hiện); 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 (Đã kí) 

Trần Công Toàn 

 

 

 

 


