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KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuô ̣c thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam;
lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam trên Internet
Thực hiện Kế hoạch số 5657/KH-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh
v/v Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh
Quảng Nam (8/3/1930- 28/3/2020) gắn với kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng
quê hương (24/3/1975 – 24/3/2020); Sở Thông tin và Truyền thông ban hành
Kế hoạch tổ chức Cuô ̣c thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng
Nam; lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam trên Internet (sau đây gọi tắt là Cuộc
thi), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thông qua cuộc thi nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng
Nam; truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, nâng
cao nhận thức, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh
về lý tưởng cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Đồng thời, tuyên
truyền những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam giành
được trong suốt những năm qua.
- Cuô ̣c thi được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, tiết kiê ̣m,
hiê ̣u quả, huy động được sự tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân
trên địa bàn tỉnh.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CUỘC THI
1. Đối tượng
a) Đối tượng tham gia dự thi: Cán bô ̣, đảng viên, công chức, viên chức,
người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn viên thanh niên,
HSSV và nhân dân trong và ngoài tỉnh
b) Đối tượng không được tham gia dự thi: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ
ra đề, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trực tuyến.
2. Hình thức thi
Thi trắc nghiê ̣m trực tuyến, người dự thi trả lời các các câu hỏi tại địa chỉ:
http://thitimhieulichsu.quangnam.gov.vn, hoặc truy câ ̣p vào banner “Cuô ̣c thi
tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam; lịch sử Đảng bộ tỉnh
Quảng Nam” của Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ:
http://quangnam.gov.vn). Chi tiết về cách thức tham gia Cuộc thi thực hiện
theo hướng dẫn tại Thể lệ cuộc thi.
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3. Nô ̣i dung
- Tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam.
- Tìm hiểu những thành tựu quan trọng qua 90 năm chiến đấu, xây dựng
và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh(1930 – 2020), 45 năm giải phóng quê
hương (1975 – 2020).
III. TIẾN ĐỘ, THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Từ ngày 07/01/2020 đến ngày 30/01/2020
- Thành lập Ban Tổ chức, Tổ ra đề và phụ trách chấm chọn kết quả cuộc
thi;
- Ban hành Kế hoạch; Thể lệ cuộc thi; phân công nhiệm vụ cụ thể cho
từng thành viên Ban Tổ chức, Tổ ra đề và phụ trách chấm chọn kết quả cuộc
thi.
- Xây dựng và thiết kế phần mềm dự thi;
- Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiê ̣m (gồm 60 câu hỏi và đáp án);
2. Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 30/01/2020.
- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Thể lệ cuộc thi trên các phương tiện
thông tin đại chúng, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để cán bộ, công
chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân nắm
rõ nội dung và triển khai thực hiện.
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động tham gia Cuộc thi.
3. Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 28/3/2020:
* Tổ chức Lễ phát động cuộc thi: Ngày 03/2/2020.
* Tổ chức các kỳ thi
- Kỳ thi thứ 1: Bắt đầu ngay sau khi kết thúc Lễ phát động cuộc thi (ngày
03/02/2020) đến 23h00 ngày 20/02/2020.
- Kỳ thi thứ 2: Bắt đầu từ 7h30 ngày 21/02/2020 đến 23h00 ngày
09/3/2020.
- Kỳ thi thứ 3: Bắt đầu từ 7h30 ngày 10/3/2020 đến 23h00 ngày
28/3/2020.
* Tổ chức trao giải:
Ban Tổ chức sẽ có thông báo cụ thể thời gian tổng kết trao giải thưởng
cho 03 kỳ thi sau khi kết thúc 03 kỳ thi nêu trên.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Cơ cấu giải thưởng: Giải cá nhân
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Cuộc thi diễn ra trong 03 kỳ, mỗi kỳ có 10 giải thưởng, gồm: 01 giải nhất,
02 giải nhì, 03 giải ba và 04 giải khuyến khích.
* Giá trị từng giải thưởng được thực hiê ̣n theo quy định tại Thể lê ̣ cuô ̣c
thi.
2. Kinh phí thực hiêṇ
Kinh phí thực hiê ̣n cho cuô ̣c thi được chi trả từ nguồn kinh phí của UBND
tỉnh cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc
nghiê ̣m; lâ ̣p dự toán kinh phí tổ chức Cuô ̣c thi, tổng hợp thanh quyết toán
theo quy định;
- Thành lâ ̣p Ban Tổ chức cuô ̣c thi, Tổ ra đề và phụ trách chấm chọn kết
quả cuộc thi. Ban hành Kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành
viên Ban Tổ chức, ban hành Thể lệ cuộc thi.
- Tổng hợp bô ̣ câu hỏi, trình Ban Tổ chức tuyển chọn và duyê ̣t đề các kỳ
thi, bảo mật tuyệt đối đề thi.
- Xây dựng chuyên mục, phần mềm dự thi trực tuyến trên Cổng thông tin
điện tử tỉnh, thu thâ ̣p thông tin tư liê ̣u; chịu trách nhiê ̣m về quá trình hoạt
đô ̣ng đối với phần mềm dự thi trực tuyến, đăng tải thông tin kịp thời về kết
quả Cuộc thi.
- Tổ chức tuyên truyền, phát động cuộc thi; tổ chức các cuộc họp BTC và
tổ ra đề, giám khảo, tổ chức tổng kết, phát thưởng sau khi kết thúc mỗi kỳ
thi.
- Phối hợp với các đơn vị: Báo Quảng Nam, Cổng TTĐT Tỉnh ủy, Sở
Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh Đoàn Quảng
Nam và các đơn vị liên quan đặt banner “Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống
lịch sử, văn hóa Quảng Nam; lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam” trên Cổng/
Trang thông tin điện tử của các đơn vị.
2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Xây dựng bộ câu hỏi và câu trả lời
trắc nghiệm về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam
qua 90 năm (35 câu hỏi và đáp án).
3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Xây dựng bộ câu hỏi và câu trả lời
trắc nghiệm về cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam
(35 câu hỏi và đáp án).
4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức phát động, tuyên truyền, phổ biến
cho học sinh – sinh viên các trường học trên địa bàn tỉnh tham gia Cuô ̣c thi
tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam; lịch sử Đảng bộ tỉnh
Quảng Nam trên Intenet.
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5. Tỉnh đoàn Quảng Nam: Chủ trì, phối hợp tổ chức Lễ phát động cuộc
thi. Xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp.
6. Đề nghị các Sở, ban, ngành phối hợp tuyên truyền phát động “Cuộc
thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam; lịch sử Đảng bộ
tỉnh Quảng Nam” trên Cổng/ Trang thông tin điện tử của đơn vị; vận động
cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.
7. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức phát động, tuyên
truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động và nhân dân
trên địa bàn tham gia Cuô ̣c thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa
Quảng Nam; lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam trên Intenet. Liên kết banner
Cuộc thi tại Cổng Thông tin điện tử tỉnh trên Cổng/trang thông tin điện tử của
huyện, thị xã, thành phố.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuô ̣c thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử,
văn hóa Quảng Nam; lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam trên Intenet. Kính đề
nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp để Cuộc thi đạt kết
quả./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyê ̣n, thị xã, thành phố;
- Thành viên BTC cuô ̣c thi;
- GĐ, các PGĐ Sở TTTT;

- Đăng tải lên Cổng TTĐT, website Sở TTTT;
- Lưu: VT, VP, QTI, TTBCXB.

T/M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG
#ChuKyLanhDao
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