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*

S ố^^-C V /Q U
Tham gia cuộc thi "Tìm hiêu Nghị quyết
Đại hội XIII của Đàng, Nghị quyết Đại hội
lần thứ XXII Đàng bộ thành phố Đà Nang
và 25 năm thành phố Đà Nang
trực thuộc Trung ương"

Kính gửi\ - Ban Tuyên giáo Thành ủy,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy,
- Uy ban nhân dân quận,
- Uy ban Mặt trận và các đoàn thê
chính trị - xã hội quận,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy,
- Các đồng chí Báo cáo viên Quận ủy.
Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/BTGTU ngàỵ 21/9/2021 của Ban Tuyên giáo
Thành ủy về tham gia Cuộc thi tìm hỉêu Nghị quyêt Đại hội ỉân thứ XIII của Đảng,
Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành pho Đà Nang và 25 năm thành
phổ Đà Nang trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2022), Ban Thường vụ
Quận ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triến khai thực hiện tốt một số
nội dung như sau:
1. Triển khai, phát động cuộc thi ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình; bài dự
thi đảm bảo nội dung, yêu cầu theo Ke hoạch số 30-KH/BTGTU ngày 21/9/2021
của Ban Tuyên giáo Thành ủy (có gửi kèm theo).
2. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử địa phương, đơn vị
và trang Fanpage Thanh Khê ngày mới, Fanpage các cơ quan, đơn vị; đăng tải,
chia sẻ thông tin vào các dịp kỷ niệm trên các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo,
Mocha, Youtube, Fanpage, Vcnet...).
3. Giao Ban Tuyên giáo Quận ủy tổng hợp số lượng các cá nhân, đơn vị tham
gia thi và gửi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Thành ủy đảm bảo thời gian quy định, báo
cáo kết quả tham gia cuộc thi về Thường trực Quận ủy đê theo dõi, chỉ đạo.
Nơi nhân:
- Như kính gửi,
- Lưu VT, TH.

T/AI BAN THƯỜNG
BÍ THƯ

vụ

THÀNH ỦY ĐÀ NẰNG
BAN TUYỀN GIÁO

ệ „ Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nang
W21_.09.2021 16:01:09+07:00
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đà Nằng, ngày 21 tháng 9 năm 2021

Số 30-KH/BTGTU
KÉ HOẠCH
tổ chức Cuộc thi tìm hiếu Nghị quyết Đại hội lân thứ XIII của Đảng,
Nghi quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phô Đà Năng
và 25 năm thắnh phố Đà Nang trực thuộc Trung ương
(01/01/1997 - 01/01/2022)

Nhằm tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng,
Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nang và kỷ niệm 25
nam thành phố Đà Nằng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2022),
Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nằng xây dựng Kê hoạch tô chức Cuộc thi tìm
hiểu trực tuyến trên mạng internet (Cổng Thông tin điện tử thành phô Đà
Nang), với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và nhất trí cao trong cán bộ,
đảng viên và nhân dân thành phố về những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính
quyền và nhân dân thành phố đã đạt được có ý nghĩa quan trọng qua 25 năm
thành phố Đà Nằng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2022). Qua đó,
khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng; vai trò lãnh đạo, quản lý,
điều hành, tổ chức thực hiện của Đảng bộ, chính quyền và sự đông thuận của
nhân dân thành phố.
- Tuyên truyền những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong 25 năm
thành phố Đà Nang chính thức trực thuộc Trung ương; tiếp tục khăng định sự
kế thừa, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, cả hệ thông chính
trị và nhân dân thành phố trong xây dựng và phát triển thành phố Đà Nằng trong
nhừng năm đến.
- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tâng lớp nhân
dân những nội dung quan trọng, cốt lõi của Nghị quyêt Đại hội XIII của
Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phô, nhiệm kỳ 2020
- 2025; qua đó, vận dụng nghị quyết của Đảng vào từng vị trí công tác một
cách hiệu quả, thiết thực. Đồng thời, huy động cán bộ, đảng viên và các tâng
lớp nhân dân trong việc tham gia đóng góp ý kiên đê xây dựng và phát triên
thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.
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- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức
trong công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực
hiện nghị quyết của Đảng, là hoạt động thiết thực nhằm cụ thê hóa Nghị
quyết số 05-NQ/TU, ngày 17/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố
về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nang đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030.
2. Yêu cầu
- Toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, học sinh,
sinh viên và các tầng lóp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia, xác định
đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng bộ.
- Phần mềm Cuộc thi phải bảo đảm chất lượng, tiện ích, thiết thực và
có thể tích hợp với nhiều công cụ, phương tiện thông tin.
- Cuộc thi phải được triển khai nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả và tạo
sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thành phố.
II.

THỜI GIAN, NỘI DƯNG VÀ HÌNH THỨC THI

1. Thời gian tổ chức Cuộc thi:
- Thời gian chuẩn bị và phát động: Từ ngày 15/10 đến 31/10/2021.
Tùy theo diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn
thành phố, Ban Tố chức Cuộc thi tố chức Le phát động hoặc phát động bằng
văn bản và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố
để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh
viên và quần chúng nhân dân... hưởng ứng tham gia.
- Thời gian tổ chức thi: từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 30/11/2021.
- Thời gian tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thỉ: Ngày 31/12/2021
2. Đối tượng dự thi: Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng
vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân
hiện đang sinh sống, công tác, học tập trong và ngoài địa bàn thành phố Đà
Nang.
3. Hình thức thi: Thi trực tuyến trên cổng Thông tin điện tử thành phố
Đà Nằng gồm 2 phần: Trắc nghiệm và Tự luận.
3.1. Thi trắc nghiệm
- Cuộc thi chia thành 4 tuần:
+ Tuần 1: bắt đầu vào lúc 7h00’ ngày 01/11/2021 và kết thúc vào
23h59’ ngày 07/11/2021.
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+ Tuần 2: bắt đầu từ lúc 7h00’ ngày 08/11/2021 và kết thúc vào 23h59’
ngày 14/11/2021.
+ Tuần 3: bắt đầu từ lúc 7h00’ ngày 15/11/2021 và kết thúc vào 23h59’
ngày 21/10/2021.
+ Tuần 4: bắt đầu từ lúc 7h00’ ngày 22/11/2021 và kết thúc vào 23h59’
ngày 28/11/2021.
- Số lượng câu hỏi: 25 câu hỏi/01 tuân
- Thời lượng thi: 30 phút
- Nội dung thi:
+ Những thành tựu, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong 25 năm
thành phổ Đà Nằng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2022).
+ Những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội lân thứ XIII của
Đảng- Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nằng; Nghị
quy et 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vê tăng cường
xay dựng, chỉnh đốn Đảng; Ket luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa
XIII) vê tiếp tục thực hiện Chỉ thị sổ 05-CT/TW “Vê đẩy mạnh học tập và
lam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Bài viêt của Tông Bí
thư Nguyễn Phú Trọng: “Mọt số lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và
con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ơ Viẹt Nam
+ Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 10/12/2020 của Thành
ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phô và
Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 23/4/2021 thực hiện Nghị quyêt
Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ
thành phố.
(Phần câu hỏi trắc nghiệm sẽ được công bo chính thức vào buôi họp
phát động cuộc thi).
3.2. Tự chọn
Người tham gia dự thi thực hiện nội dung: Bài viêt (không quá 1.500
từ) Phim ngắn, video clip (không quá 7 phút) hoặc thiết kế tin, bài dưới dạng
multimedia^infographics... nêu cảm nghĩ về 25 năm xây dựng và phát tnen
của thành phố Đa Nằng; giới thiệu, quảng bá hình ảnh thành phô và những
giai pháp để góp phần xây dựng thành phố Đà Nang ngày càng giàu đẹp, an
bình, văn minh, hiện đại trong thời gian tới.
* Lưu ỷ: Để làm tốt bài dự thi, người dự thỉ nên tìm hiểu, chọn đáp án
cho phan thi trắc nghiệm, chuẩn bị bài tự chọn trước khi đăng kỷ, Ban Tô
chức sẽ xảy dựng Thê lệ cuộc thỉ riêng.
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Thao tác dự thi: Ban Tố chức cuộc thi sẽ có hướng dẫn cụ thể trong
buổi họp báo phát động cuộc thi cho các địa phương, đơn vị và đăng trên
chuyên mục của cuộc thi. về tông quát, có các bước như sau:
- Bước 1: Truy vập vào Website dự thi
+ Cách 1: Truy cập vào địa chỉ https://25nam.danang.gov.vn hoặc địa
chỉ https://www.danang.gov.vn/ vào baner “77m hiếu N ghị quyết Đại hội lần
thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố
Đà Nang và 25 năm thành phố Đà Nang trực thuộc Trung ương” để tham
gia dự thi.
+ Cách 2: Đăng nhập bằng cách quét mã QR

- Bước 2: Tiến hành đăng ký theo hướng dẫn với việc điền các thông
tin cá nhân: (họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, cơ quan công tác (ghi rõ
thuộc chi, đảng bộ địa phương, đơn vị nào)/địa chỉ thường trú, số chứng minh
nhân dân/căn cước công dân/số hộ chiếu, điện thoại liên hệ và em ail...) theo
yêu cầu.

Bước 3: Sau khi hoàn tất thao tác đăng ký, người dự thi bắt đầu thực
hiện các câu hỏi theo yêu cầu, hoàn tất phần thi.
-

5. Danh mục tài liệu tham khảo chính
- Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà
Nằng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Kết luận số 75KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nang trong thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày
24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nằng
đên năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các chương trình, đề án triển khai
thực hiện.
- Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí
điêm tô chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc
thù phát triển thành phố Đà Nằng; Quyết định số 359/QĐ-TTg của Thủ tướng
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Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nằng đến
2030, tầm nhìn 2045.
- Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội lân thứ
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII của Đảng bộ thành phố Đà Nằng; Chương trình
hành động số 01-CTr/TU ngày 10/12/2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội
XXII Đảng bộ thành phố Đà Nằng, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành
động số 08-CTr/TƯ ngày 23/4/2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phô.
- Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số lý luận và thực
tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở
Việt Nam” đăng trên Báo Nhân dân số ra ngày 17/5/2021.
- Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nang (1975 - 2015), Nhà Xuât bản Đà
Nằng năm 2016 và các tài liệu liên quan về thành phố Đà Nằng.
- Đà Nang thành tựu và triển vọng, Nhà Xuất bản Đà Nằng năm 2020.

III. CO CẤU BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIÁM KHẲO c u ộ c THI
Ban Tuyên giáo Thành ủy ra quyết định thành lập Ban Tô chức, Ban
Giám khảo Cuộc thi và Tổ Thư ký cuộc thi.
1. Ban Tổ chức Cuộc thi
- Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, làm Trưởng ban Tổ chức
Cuộc thi.
- Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi (03 đồng chí)
+ Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy
+ Đồng chí Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố
+ Đồng chí Giám đốc cổng Thông tin điện tử thành phố
- Các thành viên gồm đại diện lãnh đạo: Ban Tô chức Thành ủy, Văn
phòng Thành ủy; ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Liên đoàn
Lao động thành phố, Thành Đoàn Đà Nằng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành
phố, lãnh đạo một số phòng, Trung tâm thuộc Ban, Ban Tuyên giáo Thành
ủy, Cổng Thông tin điện tử thành phô Đà Năng.
2. Ban Giám khảo
Ban Giám khảo gồm, đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở
Thông tin và Truyền thông thành phố, Sở Văn hóa và Thê thao thành phô,
Trường Chính trị thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phô, Công Thông
tin điện tử thành phố Đà Nằng, Liên hiệp các Hội Văn học và Nghệ thuật
thành phổ, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố, Hội Sử học
thành phố và một số chuyên gia thành phố.
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3 . TÔ Thư ký giúp việc
Lãnh đạo và chuyên viên các Phòng: Tuyên truyền - Báo chí - Xuất
bản, Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy và
Cổng Thông tin điện tử thành phổ Đà Nằng.
IV.

KINH PHÍ VÀ KHEN THƯỞNG

1. Kinh phí: Từ kinh phí hoạt động tuyên truyền kỷniệm 25 năm thành
phổ Đà Nằng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2022) của thành
phổ.
2. Khen thưởng
1. Giải cá nhân
- 01 giải Đặc biệt: 10.000.000 đồng
- 02 giải Nhất: mỗi giải 5.000.000 đồng
- 03 giải Nhì: mồi giải 3.000.000 đồng
- 06 giải Ba: mồi giải 2.000.000 đồng
- 10 giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng
2. Giải tập thể: Cho các địa phương, đơn vị có nhiềungười tham gia
dự thi và thực hiện các câu hỏi cuộc thi có chất lượng:
- 01 giải Nhất: 5.000.000 đồng
- 03 giải Nhì: 3.000.000 đồng
- 05 giải Ba: 2.000.000 đồng
- 10 giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng
3. Các giải phụ khác:
- Thí sinh dự thi trẻ tuổi nhất có điểm cao nhất: 2.000.000 đồng
- Thí sinh dự thi lớn tuổi nhất có điểm cao nhất: 2.000.000 đồng
- Thí sinh có phần thi tự chọn xuất sắc nhất: 2.000.000 đồng
- Bài viết được bạn đọc quan tâm (like và chia sẻ) nhiều nhất trên
Fanpage cuộc thi: 2.000.000 đồng
Mồi giải thưởng có kèm theo Giấy khen của Ban Tổ chức cuộc thi.
VI. TỒ CHỨC THựC HIỆN
- Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng Kế hoạch báo cáo xin ý kiến
Thường trực Thành ủy; thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký
Cuộc thi; phối hợp một số đơn vị xây dựng bộ câu hỏi cho các vòng thi; ban
hành thể lệ cuộc thi, Quy chế chấm thi và tố chức triển khai Cuộc thi đến các
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quận ủy huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành úy; Ban can sự đang, Đang
đoàn Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội thành phô, các cơ quan bao đai
thành pho; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức tuyên
truyền rộng rãi đến các đôi tượng dự thi vê ý nghĩa, mục đích, yeu cau, hmh
thức các câu hỏi cuộc thi, thời gian, giải thưởng... trên các phương tiẹn
thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, hệ thống mạng xã hội.
- Sở Thông tin và Truyên thông thành phô cung câp hạ tang ky thuạt
(tên miền chứng chỉ https, máy chủ cài đặt phân mêm, đảm bảo an ninh);
phối hợp hướng dẫn các cơ quan báo chí đây mạnh tuyên truyên nội dung
cuộc thi; phát hiện, phối hợp xử lý thông tin xuỵên tạc, sai sự thật vê các
Nghị quyết của Đảng nói chung và Cuộc thi tìm hieu noi neng;
- Sơ Văn hóa và Thể thao thành phổ phối hợp xây dựng kế hoạch tổ
chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nang trực thuộc Trung
ương; chuẩn bị nội dung phục vụ cuộc thi.
- Cổng Thông tin điện tử thành phổ chịu trách nhiệm xây dựng phân
mềm cuọc thi và vạn hành Fanpage trên Facebook (thông qua hình thức giao
khoán); xây dựng Trang Fanpage của cổng Thông tin điện tử thành phố (trên
Facebook) để tuyên truyền, quảng bá về cuộc thi, đăng^ tải bài viết tự luận
trên Trang Fanpage của Công Thông tin điện tử thành pho.
- ủ y ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; Báo
Đà Nang Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nằng; Sở Thông tin và
Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, ban, ngành thành
phố đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiên sĩ các lực lượng
vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thành phô biet, tham gia
hưởng ứng Cuộc thi.
- Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành
ủy chỉ đạo, triển khai tuyên truyền sâu rộng đên cán bộ, đảng viên, công
chức viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiên sĩ các lực
lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn biêt và tích cực tham
gia hưởng ứng Cuộc thi.
- Các cơ quan báo, đài thành phố mở chuyên mục Cuộc thi, đãng tải
kế hoạch, thể lệ, kết quả Cuộc thi; phản ánh việc triển khai, phô biên,
hướng dẫn Cuộc thi ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nang xây dựng phóng sự, clip
về Cuộc thi để phục vụ công tác tuyên truyền, tổng kết, trao giải.
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Ban Tuyên giáo, ban tuyên huấn các quận uỷ, huyện uỷ, đang uỷ trực
thuộc Thành uỷ tham mưu cấp ủy tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn
cách thức dự thi.
Trên đây là Ke hoạch cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII
của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nang và
25 năm thành phố Đà Nang trực thuộc Trung ương, đề nghị các quận uỷ,
huyện uỷ và đảng ủy trực thuộc Thành uỷ cùng các cơ quan liên quan tô chức
triển khai thực hiện cuộc thi đạt kết quả như yêu cầu đề ra./.
Nơi nhân:
-

Thường trực Thành uỷ (b/c);
BTGTW, Cơ quan Thường trực tại ĐN (b/c);
Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
ủ y ban MTTQ Việt Nam thành phố,
các đoàn thể chính trị- xã hội thành phố;
- Sở Thông tin - Truyền thông;
- Sở Văn hóa và Thể thao;
- Các quận, huyện ủy và đàng ủy trực thuộc;
- BTG, BTH các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc;
- Cổng Thông tin điện tử thành phố (phối hợp)
- Các báo, đài, Cổng Thông tin điện tử thành phố;
- Thành đoàn Đà Nằng;
- Các phòng, Trung tâm thuộc Ban;
- Lưu VT, p. TT-BC-XB.

