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KẾ HOẠCH 

tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam,                   

Chủ tịch Hồ Chí Minh và quê hương Phan Rang - Tháp Chàm” năm 2023 

----- 

 

Căn cứ Kế hoạch số 185-KH/TU ngày 07/12/2022 của Ban Thường vụ 

Thành ủy về tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam và Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 23/12/2022 về tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng 

trong năm 2023; Ban Thường vụ Thành ủy triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi 

“Tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và quê 

hương Phan Rang - Tháp Chàm” năm 2023, với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023); 48 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận 

(16/4/1975 - 16/4/2023), giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 

30/4/2023); 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và 

16 năm Ngày thành lập thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (01/4/2007 - 

01/4/2023). 

- Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ thành phố hiểu rõ 

hơn về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh và quá trình 

xây dựng và phát triển quê hương Phan Rang - Tháp Chàm, góp phần nâng cao 

nhận thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử và văn hóa 

của quê hương, đất nước; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống cách 

mạng của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân 

trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. 

- Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tác dụng giáo dục truyền 

thống, giáo dục chính trị tư tưởng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền 

viên của Đảng trong tình hình mới theo Kế hoạch số 163-KH/TU ngày 06/10/2022 

của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 26/8/2022 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
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- Yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và 

triển khai sâu rộng với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tích cực hưởng 

ứng tham gia đảm bảo công khai, minh bạch, thực chất; tránh các biểu hiện tham 

gia chiếu lệ, hình thức, chạy theo thành tích. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN TỔ 

CHỨC CUỘC THI 

1. Nội dung và hình thức 

Tên cuộc thi: “Tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh và quê hương Phan Rang - Tháp Chàm” năm 2023. 

* Cuộc thi gồm có 3 phần: 

- Phần 1: Chào hỏi, giới thiệu đội thi.  

- Phần 2: Thi trắc nghiệm trả lời nhanh theo đội, bốc thăm câu hỏi của Ban 

Tổ chức. Nội dung về: 

+ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 

+ Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chuyên đề học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

+ Lịch sử Đảng bộ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; các di tích lịch sử - 

văn hóa trên địa bàn; các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch  

của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố. 

- Phần 3: Thi tự luận, thuyết trình các chủ đề đã chuẩn bị, có trình chiếu 

minh họa. Nội dung: 

+ Phân tích làm rõ các vấn đề về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

+ Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng và Chuyên đề năm 2022, năm 

2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

+ Đề xuất các giải pháp để đạt mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 về xây dựng 

Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát triển kinh 

tế - xã hội nhanh và bền vững; bảo đảm quốc phòng - an ninh; hoàn thiện và nâng 

cao chất lượng đô thị loại II, từng bước xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm trở thành đô thị thông minh.   

2. Đối tượng dự thi 

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội 

viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang công tác, học tập và làm việc tại các chi, 

đảng bộ trực thuộc Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm. Trừ các đơn vị có thành 

viên cơ cấu trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký và Ban soạn đề thi (gồm 
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các Ban đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân thành phố, phòng Văn hóa và Thông tin thành phố).  

3. Thời gian tổ chức cuộc thi 

- Thời gian tổ chức phát động cuộc thi: Từ nay đến ngày 19/5/2023.  

- Tổ chức cuộc thi, tổng kết, trao giải vào dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2023). 

4. Cơ cấu giải thưởng 

Ban Tổ chức cuộc thi xem xét đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng thành 

phố tặng giấy khen và phần thưởng, gồm có: 

- Giải thưởng toàn đoàn: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 05 giải tư, 17 

giải khuyến khích.     

- Giải thưởng phần thi chào hỏi: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba.                      

- Giải thưởng phần thi thuyết trình: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 10 

giải khuyến khích.        

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Thành ủy 

Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố, Văn phòng Thành ủy và 

các Ban đảng Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Ban Tổ 

chức cuộc thi; tham mưu Ban Tổ chức cuộc thi triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

2. Ban Tổ chức cuộc thi  

- Có trách nhiệm thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Ban soạn đề thi, bộ 

phận giúp việc cuộc thi; xây dựng thể lệ, hệ thống câu hỏi (Phần 2) và triển khai 

thực hiện Kế hoạch này; tổ chức cuộc thi đảm bảo công khai, minh bạch, công 

bằng. 

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; xây 

dựng báo cáo và tổng kết cuộc thi.  

3. Các Ban đảng Thành ủy và Văn phòng Thành ủy 

- Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phối hợp với Ban 

Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức triển khai kế 

hoạch, phát động cuộc thi đến các tổ chức cơ sở đảng và tổ chức cuộc thi đạt kết 

quả. 

- Văn phòng Thành ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy lập dự toán 

kinh phí và đảm bảo các điều kiện (hội trường, trang trí, giấy mời…) để tổ chức 

thành công cuộc thi. 

4. Ủy ban nhân dân thành phố 

- Chỉ đạo tuyên truyền hưởng ứng sâu rộng về cuộc thi đến đông đảo cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân thành phố; đăng 
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tải, đưa tin về nội dung thể lệ cuộc thi, giới thiệu tài liệu tham khảo, nội dung các 

câu hỏi cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh thành phố. 

- Bố trí kinh phí cuộc thi trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 

các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 đảm bảo theo đúng 

quy định pháp luật hiện hành. 

- Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong cuộc thi. 

5. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố  

Tổ chức quán triệt, triển khai tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các 

tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp; phát động tham gia cuộc thi đảm 

bảo sâu rộng và hiệu quả. 

6. Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy 

Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và thể lệ của Ban Tổ chức 

cuộc thi tổ chức triển khai tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc thi 

đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù 

hợp; tích cực tham gia nhằm góp phần cho cuộc thi thành công tốt đẹp.  

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Thường trực Thành ủy, 

- Hội đồng nhân dân thành phố, 

- Ủy ban nhân dân thành phố, 

- Các Ban đảng Thành ủy, 

- Mặt trận và các đoàn thể thành phố, 

- Các đồng chí Thành ủy viên, 

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 

- Lưu Văn phòng. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Châu Thị Thanh Hà 
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