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KẾ HOẠCH 
tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 75 năm  

Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an Nhân dân (11/3/1948 - 
11/3/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi  

thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) 

----- 
  

Nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm 
Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2023), Thành ủy xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc 

nghiệm trên internet tìm hiểu 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy 
Công an Nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra 

Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, những giá trị trường 
tồn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy 

Công an Nhân dân (CAND) trong tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.  

Thông qua cuộc thi, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, 

đảng viên và Nhân dân trong phối hợp thực hiện các nhiệm vụ an ninh chính trị, trật 
tự, an toàn xã hội và thực hiện các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát 

động. Tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ thành phố, hướng tới chào 
mừng 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2023) và 75 năm ngày 

Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) trên địa bàn. 

2. Yêu cầu 

Cuộc thi phải được tuyên truyền mạnh mẽ, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị 
sâu rộng trong toàn Đảng bộ thành phố và thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn 
viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân tham gia, theo dõi, hưởng 

ứng. Việc tổ chức cuộc thi phải đảm bảo ý nghĩa thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tạo 
được không khí thi đua sôi nổi. 

II. NỘI DUNG 

1. Tên gọi 

Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nêu Sáu điều dạy Công an Nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023) và 75 năm Ngày 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). 

2. Nội dung 

Tìm hiểu về sự ra đời, vai trò, ý nghĩa của Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy 
CAND và Lời kêu gọi thi đua ái quốc qua các thời kỳ lịch sử; các sự kiện, nhân vật lịch 



 
2 

sử, những thành tựu nổi bật trong 75 năm thực hiện Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh 

dạy CAND và Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người. 

3. Đối tượng 

Cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên 
địa bàn thành phố Lào Cai (trừ thành viên Tổ giúp việc cuộc thi). 

4. Hình thức thi 

Thi trắc nghiệm trực tuyến trên Internet, tại các địa chỉ:  

- Liên kết trên Cổng thông tin điện tử thành phố https://tplaocai.laocai.gov.vn/ 

- Các trang/cổng thông tin điện, các fanpage chính thức của thành phố và các 

đơn vị tử có mã QR, đường liên kết của cuộc thi. 

5. Thời gian thi 

- Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành theo tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất 
từ ngày 03/4/2023 và kết thúc vào ngày 16/4/2023 (02 tuần thi). 

- Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 09h00’, ngày thứ Hai hàng tuần và kết 

thúc vào 22 giờ 00’ ngày Chủ nhật, cụ thể: 

+ Tuần 1: Từ 09h00’, ngày 03/4/2023 đến 22h00’ ngày 09/4/2023. 

+ Tuần 2: Từ 09h00’, ngày 10/4/2023 đến 22h00’ ngày 16/4/2023. 

6. Cơ cấu, giá trị giải thưởng 

6.1. Giải cá nhân (tính giải sau mỗi tuần thi)  

07 giải thưởng gồm: 

- 01 Giải Nhất: trị giá 1.500.000 đồng. 

- 01 Giải Nhì: trị giá 1.000.000 đồng. 

- 02 Giải Ba: mỗi giải trị giá 800.000 đồng. 

- 03 Giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 500.000 đồng. 

6.2. Giải tập thể  (sau khi kết thúc 02 tuần thi)  

06 giải thưởng gồm: 

- 01 giải Nhất: trị giá 2.000.000 đồng 

- 01 giải Nhì: trị giá 1.500.000 đồng 

- 01 giải Ba: trị giá 1.000.000 đồng 

- 03 giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 500.000 đồng. 

7. Công bố kết quả  

- Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được công bố muộn nhất vào sáng 
ngày thứ Tư của tuần kế tiếp. 

- Người đoạt giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá 
nhân hoàn thiện thủ tục trao thưởng. 

- Kết thúc cuộc thi, Thành ủy tiến hành tổng kết, trao Giấy chứng nhận và giải 

https://tplaocai.laocai.gov.vn/
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thưởng cho các tập thể, cá nhân đoạt giải. Dự kiến trao giải cho các cá nhân, tập thể 

đoạt giải vào dịp kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2023).  

8. Tài liệu phục vụ Cuộc thi 

- Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều 
Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2023), 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời 

kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). 

- Các tài liệu tham khảo có liên quan đến cuộc thi đăng tải trên các kênh tuyên 

truyền của thành phố. 

(có Thể lệ kèm theo) 

III. KINH PHÍ: Đảng bộ Công an thành phố tự bảo đảm. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đảng bộ Công an thành phố (là cơ quan thường trực tổ chức cuộc thi) 

Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu tổ chức cuộc thi 
đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tham mưu các nội dung kinh phí cuộc thi; phối hợp 

tham mưu thành lập Tổ giúp việc cuộc thi theo quy định. 

Xây dựng phần mềm cuộc thi; phân công cán bộ phụ trách hướng dẫn việc 

truy cập, đăng ký, tham gia thi trên internet; tham mưu tổ chức tổng kết, trao giải 
Cuộc thi; các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí bảo đảm cuộc thi. 

2. Ban Tuyên giáo Thành ủy 

Phối hợp với Đảng bộ Công an thành phố tham mưu tổ chức cuộc thi đảm bảo 

chất lượng, hiệu quả; xây dựng đề cương, thể lệ cuộc thi; phối hợp tham mưu tổng 
kết, trao giải cuộc thi. Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Tổ giúp việc 

cuộc thi theo quy định. 

Hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố 

triển khai tham gia thi theo kế hoạch, thể lệ. Tham mưu tổng hợp kết quả tham gia 
từng đợt thi của các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy; chỉ đạo các cơ quan khối 
tuyên truyền thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa cuộc thi đến đông đảo cán 

bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn thành phố tham gia.  

3. Ban Tổ chức Thành ủy: Phối hợp tham mưu thành lập Tổ giúp việc cuộc thi 

theo quy định. 

4. Ủy ban Nhân dân thành phố  

Chỉ đạo các phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - 
Truyền thông thành phố xây dựng baner cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử thành 

phố, đăng tải đường liên kết cuộc thi; kịp thời phản ánh việc triển khai, hưởng ứng 
của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Lào Cai.  

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 
thành phố; các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy 

Căn cứ kế hoạch của Thành ủy, tuyên truyền, phát động, khích lệ, hướng dẫn 
toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và vận động Nhân dân tích cực tham 
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gia hưởng ứng cuộc thi. Riêng Đảng bộ Công an thành phố yêu cầu đảm bảo 100% 

cán bộ, chiến sỹ tham gia thi. 

Phân công cán bộ hướng dẫn, theo dõi việc tham gia cuộc thi của cán bộ, 

đảng viên, Nhân dân thuộc chi bộ, đảng bộ, tổ chức mình. Kịp thời biểu dương, 
khen thưởng những tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi (theo kết 

quả công bố của Ban Tổ chức cuộc thi).  

Báo cáo kết quả hưởng ứng dự thi của đơn vị về Thành ủy (qua Ban Tuyên 
giáo Thành ủy) trước ngày 20/4/2023.  

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 75 

năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 - 11/3/2023) 
và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 

11/6/2023). Yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy, UBND thành phố, 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, 
- MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - 

xã hội thành phố, 
- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, 
- Lưu Văn phòng Thành ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 

 
 

 
 

Đoàn Ngọc Tuyến 
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