UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2024 /SGDĐT-GDTrHCTTX

Gia Lai, ngày 09 tháng 9 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v phát động tham gia Cuộc thi
“Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
năm 2021

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trung tâm GDNN-GDTX.
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021; Kế hoạch số 336/KHBGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức Cuộc thi
“Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
năm 2021; Công văn số 3808/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 06/9/2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021(gọi tắt là Cuộc thi).
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phát động Cuộc thi trong toàn ngành Giáo
dục với những nội dung cụ thể như sau:
1. Mục đích
- Tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn ngành Giáo dục
nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.
- Đây là dịp để các đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa
bàn tỉnh hiểu biết sâu sắc hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu những giá trị
trong Di chúc của Người, đồng thời nâng cao hiểu biết về lịch sử hào hùng của
đất nước, chủ quyền quốc gia về biển, đảo Việt Nam, từ đó góp phần giáo dục
đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm
nay và mai sau.
2. Đối tượng dự thi
- Bảng A: Dành cho học sinh phổ thông (bao gồm học sinh các trường
trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường
xuyên).
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- Bảng B: Dành cho sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo và lưu
học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài.
- Bảng C: Dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ,
đoàn viên, thanh niên (không thuộc đối tượng của Bảng A và Bảng B, dưới 35
tuổi).
3. Nội dung Cuộc thi
- Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ
Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; những bài học về tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.
- Nội dung cơ bản trong: “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tác phẩm
“Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá
nhân”.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam.
- Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ
quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 35 năm đổi
mới (1986-2021), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XII.
4. Hình thức thi, cách thức đăng ký
- Hình thức thi: Thi trực tuyến toàn bộ các vòng của Cuộc thi (từ vòng loại
đến vòng chung kết).
- Cách thức đăng ký:
+ Thí sinh đăng ký tài khoản và tham gia làm bài thi trực tuyến tại trang
điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn.
+ Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ
được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.
+ Thí sinh có thể tải ứng dụng (app) hocvalamtheobac để đăng ký và tham
dự thi.
- Thông tin chính thức về Cuộc thi được Ban Tổ chức cập nhật trên các
trang thông tin điện tử: http://hocvalamtheobac.vn, http://www.moet.gov.vn,
http://www.doanthanhnien.vn,
http://www.gdtd.vn
và
Fanpage:
https://www.facebook.com/hocvalamtheobac/.
5. Thời gian thi: Từ 10h00 ngày 10/9/2021 đến 22h00 ngày 28/11/2021.
a) Vòng loại: Từ 10h00 ngày 10/9/2021 đến 22h00 ngày 31/10/2021.
- Tuần 1: Từ 10h00 ngày 10/9/2021 đến 22h00 ngày 19/9/2021.
- Tuần 2: Từ 09h00 ngày 27/9/2021 đến 22h00 ngày 03/10/2021.
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- Tuần 3: Từ 09h00 ngày 11/10/2021 đến 22h00 ngày 17/10/2021.
- Tuần 4: Từ 09h00 ngày 25/10/2021 đến 22h00 ngày 31/10/2021.
Sau khi kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức công bố danh sách thí sinh đoạt
giải tuần (có 10 thí sinh/bảng/tuần) vào 09h00 ngày thứ Sáu của tuần kế tiếp.
- Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Bán kết của Cuộc thi vào
09h00 ngày 05/11/2021.
b) Vòng Bán kết: Từ 9h00 ngày 08/11/2021 đến 22h00 ngày 14/11/2021.
Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Chung kết toàn quốc của
Cuộc thi vào 09h00 ngày 19/11/2021.
c) Vòng Chung kết: Từ 9h00 đến 22h00 ngày 28/11/2021.
Công bố kết quả, xét các giải cá nhân của các bảng thi vào 09h00 ngày
30/11/2021.
Yêu cầu các đơn vị khẩn trương phát động đến cán bộ, nhà giáo, các em
học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên thuộc phạm vi quản lý bằng những
hình thức phù hợp. Đồng thời đăng tải Quyết định số 1170/QĐ-BGDĐT ngày
05/4/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Ban hành Thể lệ Cuộc thi (đính
kèm) trên Website, các trang mạng xã hội của đơn vị để tuyên truyền, khuyến
khích, động viên cán bộ, giáo viên, các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh
viên tích cực tham gia, tìm hiểu và dự thi.
Mỗi đơn vị cử một cán bộ đầu mối theo dõi, cập nhật thống kê số liệu thí
sinh của đơn vị tham gia dự thi, báo cáo số lượng và kết quả (nếu có) về Sở
GDĐT.
Trong quá trình triển khai, nếu có thông tin cần trao đổi Ban Tổ chức Cuộc
thi đề nghị liên hệ về Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo
dục Thường xuyên, Sở GDĐT (qua số điện thoại: 0364796779, gặp đ/c Giang)
để được hỗ trợ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- Đăng Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Khoa Nghi

