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KẾ HOẠCH 

Tổ chức hưởng ứng cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo 

tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh” Lần thứ III - Năm 2016 

 

 Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2016 về việc tổ chức cuộc thi 

“Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ II - năm 2016, nhằm đẩy 

mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 

14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị, trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, xây 

dựng kế hoạch hưởng ứng cuộc thi trong toàn thể học sinh, sinh viên như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ 

thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị (Khóa XI) 

- Chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

(26/3/1931 – 20/3/2016); 41 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 

30/4/2016); 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/20160); 105 năm ngày 

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2016). 

 - Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

 - Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam 

 - Góp phần tôn vinh các tấm gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh. 

 2. Yêu cầu 

 Triển khai sâu rộng cuộc thi tới toàn thể học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Thương mại và 

Du lịch Hà Nội, qua đó, nâng cao nhận thức và góp  phần tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, 

rèn luyện đạo đức của học sinh, sinh viên trong trường. 

 II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CUỘC THI 

 1. Nội dung 

 - Những lời dạy của Chủ Tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ, nội dung cơ bản trong Di 

chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 - Những tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

 - Những thành tựu đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất 

nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhât là trong 30 năm đổi mới (1986 - 2016), một số chủ trương 

lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 



 - Thông tin về biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam. Hình thức và phương pháp đấu 

tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 

1982 (UNCLOS), tuyên bố chung của 10 nước ASEAN đã ký kết với Trung Quốc về bộ quy tắc 

ứng xử trên biển Đông (DOC). 

 2. Hình thức thi 

 Thi trực tuyến và trả lời trắc nghiệm trực tiếp trên Wedsite: http://hocvalamtheoba.vn 

 - Phần trả lời trắc nghiệm: 

 Thí sinh trả lời các câu hỏi ngẫu nhiên do hệ thống lựa chọn. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận 

kết quả và cập nhật vào wedsite. 

 Thí sinh được tham dự 2 vòng trắc nghiệm; mỗi vòng 3 tuần thi, trong đó thí sinh được thi 

tối đa 2 lần/tuần (tối đa 6 lần/lượt). 

 - Phần thi tự luận: Thí sinh làm 01 bài tự luận lựa chọn chủ đề do Ban tổ chức đưa ra, bài 

viết dài không quá 05 trang A4; nhập bài thi tự luận trực tiếp trên Wedsite: 

http://hocvalamtheobac.vn 

Khuyến khích các bài thi trình bày đẹp, có hình ảnh minh họa 

 Thí sinh có thể chia sẻ đương link bài dự thi của mình cho bạn bè, người thân để bình chọn 

cho bài dự thi của mình. 

 III. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ 

 1. Thời gian 

 1.1. Thời gian thi trắc nghiệm 

 a)  Vòng 1 

 - Từ ngày 29/3/2016 đến ngày 17/4/2016. Bao gồm 3 tuần thi 

 Tuần 1 từ: 10h00 ngày 29/03/2016 đến 17h00 ngày 3/4/2016. 

 Tuần 2 từ: 9h00 ngày 4/4/2016 đến 17h00 ngày 10/4/2016 

 Tuần 3 từ 9h00 ngày 11/4/2016 đến 17h00 ngày 17/4/2016 

 Công bố kết quả mỗi tuần vào thứ Tư tuần tiếp theo. 

 Công bố kết quả vòng 1: ngày 22/4/2016 (thứ Sáu). 

 b) Vòng 2: 

 Từ ngày 25/4/2016 đến ngày 15/5/2016 

 Tuần 1: từ 9h00 ngày 25/4/2016 đến 17h00 ngày 1/5/2016. 

 Tuần 2: từ 9h00 ngày 2/5/2016 đến 17h00 ngày 8/5/2016. 

 Tuần 3: từ 9h00 ngày 9/5/2016 đến 17h00 ngày 15/5/2016. 

 Công bố kết quả mỗi tuần vào thứ Tư tuần tiếp theo. 

 Công bố kết quả vòng 2: Ngày 20/5/2016 (thứ Sáu). 

 1.1.2 Thời gian nhận bài thi tự luận 

 - Ngay từ  vòng 1, Ban tổ chức công bố chủ đề thi tự luận để thí sinh chủ động chuẩn bị bài 

thi. 

 - Ban tổ chức nhận bài thi tự luận trên hệ thống từ ngày 29/3/2016 đến ngày 15/5/2016. 

 - Công bố kết quả phần thi tự luận: ngày 27/5/2016 (Thứ Sáu). 

 2. Đối tượng dự thi 

 - Học sinh, sinh viên toàn trường. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

http://hocvalamtheoba.vn/
http://hocvalamtheobac.vn/


 1. Phòng Công tác Học sinh - sinh viên 

 - Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi 

 - Phối hợp với Đoàn thanh niên trường tuyên truyền sâu rộng đến tất cả HSSV toàn trường 

tham gia 

 - Liên lạc với thường trực ban tổ chức cuộc thi, cập nhật thống kê số liệu và kết quả cuộc thi 

để đề nghị các cấp lãnh đạo tuyên dương các tập thể, cá nhân hưởng ứng và tham gia có kết quả tốt 

trong cuộc thi. 

 2. Các khoa 

 - Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các lớp của khoa mình tham gia đăng ký dự thi. Lập 

danh sách HSSV tham gia dự thi gửi về phòng Công tác Học sinh - sinh viên để tập hợp. 

 3. Đoàn Thanh niên 

 - Tuyên truyền đến các chi đoàn trong toàn trường hưởng ứng tham gia đầy đủ. 

 - Chỉ đạo các đoàn viên là giáo viên tham gia hướng dẫn cho HSSV đăng ký tham gia trực 

tuyến. 

 - Chỉ đạo, tuyên truyền và hướng dẫn các chi đoàn tham gia cuộc thi, cụ thể: 

Cách thức đăng ký: 

 - Đăng ký tạo tài khoản trực tuyến: Ban tổ chức mở chuyên trang điện tử của cuộc thi 

http://hocvalamtheobac.vn 

 - Thí sinh và đăng ký, tạo tài khoản cá nhân từ 8h00 ngày 21/3/2016 đến 17h00 ngày 

15/5/2016. 

 - Thí sinh xem thông tin chính thức về cuộc thi trên Wedsite: http://hocvalamtheobac.vn và 

có thể tham khảo thông tin trên các wedsite: Bộ Giáo dục và Đào tạo http://moet.gov.vn; Trung 

ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh http://www.doanthanhnien.vn; Báo Tiền phong 

http://www.tienphong.vn; Báo Giáo dục và Thời đại http://www.gdtd.vn. 

 Trên đây là kế hoạch hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ II – năm 2016 của trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà 

Nội. Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị liên quan, học sinh, sinh viên trong toàn trường thực hiện 

tốt kế hoạch trên. Trong quá trình triển khai, nếu có thông tin cần trao đổi, liên hệ về phòng Công 

tác Học sinh - sinh viên, yahoo mail: hssv2009@gmail.com.vn. 

 
Nơi nhận: 

- Các lớp HSSV; 

- Các phòng, khoa, TT; 

- BGDĐT, BGH (để báo cáo); 

- Lưu VT, 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 
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