
  

ĐẢNG UỶ KHỐI CCQ TỈNH 

ĐẢNG UỶ SỞ LAO ĐỘNG -TB&XH 

* 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

 

Số:     -CV/ĐUSLĐTBXH 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 3 năm 2022 
V/v Hưởng ứng, triển khai Cuộc thi 

trắc nghiệm“Tìm hiểu về tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

 

 

Kính gửi: Các chi bộ trực thuộc. 
 

Thực hiện Công văn số 586-CV/ĐUK, ngày 14/3/2022 của Đảng ủy Khối 

các cơ quan tỉnh về việc Hưởng ứng, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm“Tìm hiểu 

về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ủy Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội đề nghị các chi bộ triển khai một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm 

hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ 

chức; hướng dẫn, khuyến khích, vận động đông đảo cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên hưởng ứng tham gia cuộc 

thi. Phấn đấu mỗi chi bộ có ít nhất 90% cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia 

dự thi hằng ngày. Hình thức, cách thức, thời gian thi cụ thể như sau: 

- Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực 

tuyến hằng tuần tại địa chỉ http://tracnghiem.tuyengiaolangson.vn hoặc banner 

cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

năm 2022 tại Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Lạng Sơn tại địa chỉ: http://tuyengiaolangson.vn. 

Mỗi ngày Ban Tổ chức cuộc thi đưa ra 01 bộ câu hỏi thi trắc nghiệm, trong 

đó có 10 câu kiến thức và 01 câu dự đoán số người tham gia dự thi; mỗi câu hỏi 

trắc nghiệm có 04 đáp án, trong đó có 01 đáp án đúng.  

- Cách thức dự thi: Mỗi người tham gia dự thi chỉ được lập 01 tài khoản 

thi, tài khoản đó sẽ được sử dụng tham gia dự thi trong tất cả các tuần cho đến 

khi kết thúc cuộc thi. Mỗi tài khoản chỉ được phép tham gia thi 01 lần/ngày, 07 

lần/tuần; được công nhận kết quả đúng và thời gian tham gia trả lời vào lần thi 

cuối cùng của tuần thi đó. Cách thức đăng ký tài khoản và dự thi thực hiện theo 

hướng dẫn tại Thể lệ cuộc thi gửi kèm công văn này và đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa chỉ:  

soldtbxh.langson.gov.vn 

Lưu ý: Khi đăng ký tài khoản dự thi, điền thông tin tại mục “Thuộc đảng 

bộ” đề nghị ghi “Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh”. 

- Thời gian thi: Được tiến hành trong 05 tuần, bắt đầu thi tuần thứ nhất từ 

ngày 28/3/2022, kết thúc vào ngày 02/5/2022. Mỗi tuần được tính từ 10h00 thứ 

hai hằng tuần và kết thúc vào 9h00 thứ hai tuần kế tiếp. 
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2. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về Đảng ủy Sở (Qua Văn phòng 

Sở) trước ngày 04/5/2022 để nắm tình hình, tổng hợp, báo cáo Đảng uỷ Khối 

theo quy định. 

Đảng uỷ Sở đề nghị cấp ủy các chi bộ nghiêm túc triển khai, hưởng ứng 

cuộc thi đạt hiệu quả, chất lượng; cung cấp tài liệu, hướng dẫn, vận động đông 

đảo và thường xuyên nắm tình hình, đôn đốc cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động tham gia cuộc thi. 

(Thể lệ tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” năm 2022 đính kèm theo công văn này). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Bí thư, Phó Bí thư, 

- Các đồng chí UV BCH ĐB, 

- Các chi bộ, 

- Lưu Văn thư (LTH). 

T/M. ĐẢNG ỦY 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
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