
 

Kính gửi: - Nhà Thiếu nhi, Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh; 

- Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. 

 
Thực hiện Kế hoạch số 583-KH/TWĐTN-BTG ngày 04/11/2022 của 

Trung ương Đoàn về Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về Thủ tướng Võ 

Văn Kiệt “Bác Sáu Dân với thế hệ thứ tư”. 

Nhằm giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức cách mạng, tư tưởng chính 

trị đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và thế hệ trẻ Việt 

Nam về thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt; người học 

trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chiến sỹ cách mạng kiên trung, suốt đời 

phấn đấu vì hạnh phúc của Nhân dân, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Tìm hiểu sâu sắc về cuộc đời và những cống hiến to lớn của đồng chí Võ 

Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam; về những phẩm chất đạo 

đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Võ Văn Kiệt: Luôn hết lòng vì đất nước, vì 

Nhân dân, lấy mục tiêu lý tưởng của Đảng, lấy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân 

dân làm lẽ sống; luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết 

thống nhất trong Đảng, thương yêu đồng bào, thắt chặt mối quan hệ máu thịt 

giữa Đảng với Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là tấm 

gương sáng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và thế hệ trẻ Việt 

Nam học tập, noi theo. 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Nhà Thiếu nhi, Tổng đội Thanh niên 

xung phong tỉnh; Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển 

khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thông báo, triển khai Cuộc thi trong cơ quan, đơn vị và các cơ sở 

Đoàn- Hội, tạo điều kiện, động viên khích lệ và hướng dẫn cán bộ đoàn, đoàn 

viên, hội viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, cũng như cán 

bộ, người lao động của đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi, cụ thể: 

1.1. Tên gọi Cuộc thi: Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về Thủ tướng Võ Văn 

Kiệt với chủ đề “Bác Sáu Dân với thế hệ thứ tư”. 

1.2. Thời gian tổ chức Cuộc thi: 

- Cuộc thi diễn ra từ ngày 11/11 đến ngày 23/11/2022. 
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- Cuộc thi gồm 06 số trực tuyến vào 20h00 các ngày 11/11, ngày 14/11, 

ngày 16/11, ngày 18/11, ngày 21/11, ngày 23/11 (thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu 

hàng tuần). 

1.3. Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam trong nước và nước ngoài. 

1.4. Nội dung Cuộc thi: 

- Tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp; những cống hiến to lớn của 

Thủ tướng Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân; 

phẩm chất đạo đức cao quý của Thủ tướng. 

- Thể hiện tình cảm của các tầng lớp Nhân dân, thanh thiếu nhi và bạn bè 

quốc tế đối với Thủ tướng Võ Văn Kiệt; học tập tấm gương đạo đức cách mạng 

của Thủ tướng. 

1.5. Hình thức tổ chức Cuộc thi: Ban Tổ chức Cuộc thi phát sóng trực 

tiếp (livestream) trên trang mạng cộng đồng Facebook “Cổng Thông tin điện 

tử Trung ương Đoàn” và “Ban Tuyên giáo TW Đoàn”; người chơi tương tác 

với người dẫn chương trình và trả lời câu hỏi trực tiếp trong buổi livestream 

dưới dạng bình luận chọn phương án đúng. 

- Thời gian: Từ 20h30 - 21h20 trong các các ngày 11/11, ngày 14/11, 

ngày 16/11, ngày 18/11, ngày 21/11, ngày 23/11 (thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu 

hàng tuần). 

- Chủ đề: 

(1) Ngày 11/11: Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Vị thủ tướng trọn đời vì dân. 

(2) Ngày 14/11: Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Nhịp đập của một trái tim lớn. 

(3) Ngày 16/11: Thủ tướng Võ Văn Kiệt với sự nghiệp đổi mới. 

(4) Ngày 18/11: Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong tình cảm nhân dân và bạn 

bè quốc tế. 

(5) Ngày 21/11: Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong lòng nhân dân Nam Bộ. 

(6) Ngày 23/11: Thủ tướng Võ Văn Kiệt với tuổi trẻ Việt Nam. 

- Quy định về cách thi: 

+ Mỗi chủ đề sẽ thi trong 01 buổi livestream, mỗi buổi livestream thi 10 

câu hỏi. Người dẫn chương trình đọc câu hỏi và 04 phương án trả lời. Sau khi 

người dẫn chương trình tuyên bố “Thời gian trả lời bắt đầu”, người chơi có 15 

giây để chọn 01 đáp án đúng bằng cách bình luận trực tiếp trên các trang tổ chức 

livestream (không được trả lời khi người dẫn chương trình chưa tuyên bố “thời 

gian trả lời bắt đầu”). 

+ Hết 15 giây, người dẫn chương trình tự thông báo phương án đúng, 

cung cấp thông tin liên quan đến câu hỏi và công bố người thắng trong câu hỏi 

(là người có câu trả lời đúng và nhanh nhất). 
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+ Người thắng câu hỏi nhiều nhất và nhanh nhất là người nhận được giải 

thưởng chung cuộc của buổi thi. 

1.6. Cơ cấu giải thưởng: 

- Giải thưởng cho người chiến thắng trong mỗi câu hỏi: 300.000 VNĐ/câu 

hỏi. 

- Giải thưởng cho người chiến thắng buổi livestream: 3.000.000 

VNĐ/buổi. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc thi trên các trang thông tin 

điện tử, trang mạng xã hội của các đơn vị hoặc hình thức phù hợp khác; chủ 

động cập nhật tin, bài truyền thông về Cuộc thi. 

(Đính kèm Thể lệ Cuộc thi) 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Nhà Thiếu nhi, Tổng đội Thanh niên 

xung phong tỉnh; Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc căn 

cứ nội dung Công văn triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- TT Tỉnh Đoàn; 

- Các phòng, ban Tỉnh Đoàn; (Th/hiện) 

- Lưu VT, đăng Web (Huy).                                                         

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN                                                                                                                                    
BÍ THƯ  

 

 

 

 

Huỳnh Hữu Phúc 
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