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V/v triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ 

học tập và theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”  

năm 2022 

 

 

     Sóc Trăng, ngày   tháng 5 năm 2022 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường THPT và đơn vị trực thuộc; 

- Trường BTVH Pali Trung cấp Nam bộ; 

- Trường TH, THCS&THPT Ischool Sóc Trăng; 

- Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và  

  Giáo dục Thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Căn cứ Quyết định số 1262/QĐ-BGDĐT ngày 06/5/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh” năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 482/KH-BGDĐT ngày 06/5/2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh” năm 2022. 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các đơn vị triển khai Cuộc thi 

trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

minh” năm 2022, với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Yêu cầu 

- Các đơn vị thành lập Ban tổ chức hoặc cử cán bộ làm đầu mối để triển 

khai Cuộc thi đến toàn thể học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên trẻ, đoàn viên 

tham gia cuộc thi. 

- Tích cực tuyên truyền và tổ chức cho các tập thể và cá nhân tham gia, để 

Cuộc thi lan tỏa và thu hút nhiều thí sinh dự thi. 

2. Nội dung 

- 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 Chú 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. 
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- 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 36 năm đổi 

mới (1986-2022), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII. 

- Đảm bảo phù hợp đối tượng dự thi. 

3. 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 nghề 

nghiệp – giáo dục thường xuyên. 

- 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). 

4. Cách thức đăng ký, hình thức thi 

- Thí sinh đăng ký tài khoản và tham gia làm bài thi trực tuyến tại trang 

điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn từ 09h00 ngày 24/8/2022. 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/. 

- Hình thức thi: Thi trực tuyến toàn bộ các vòng của cuộc thi (từ vòng 

loại đến vòng chung kết) trên website: http://hocvalamtheobac.vn 

- 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 website. 

- Thời gian thi thử, các vòng thi, cách thức thi các vòng thi,... theo Thể lệ 

Cuộc thi đính kèm. 

Để cuộc thi được lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, 

đạo đức, lối sống văn hóa, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị: 

- Triển khai văn bản và Thể lệ Cuộc thi đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và học sinh, học viên của đơn vị; tổ chức, hướng dẫn và tạo điều kiện cho 

cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên của đơn vị tham gia Cuộc thi. 

- Thường xuyên rà soát, xác minh thông tin thí sinh của đơn vị, phối hợp 

với bộ phận kỹ thuật rà soát, để loại bỏ các tài khoản ảo của thí sinh không phải 

của đơn vị, đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của thí sinh. 

- Khen thưởng các cá nhân đạt giải cuộc thi, khen thưởng các tập thể có 

đóng góp tích cực cho cuộc thi; tổng hợp danh sách thí sinh đạt kết quả cao vào 

các vòng thi kế tiếp gửi Sở GDĐT sau khi kết thúc mỗi vòng loại. 

 Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn vướng mắc, các đơn 

http://hocvalamtheobac.vn/
http://www.moet.gov.vn/
http://www.doanthanhnien.vn/
http://www.gdtd.vn/
https://www.facebook.com/hocvalamtheobac/
http://hocvalamtheobac.vn/
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vị chủ động liên hệ điện thoại đường dây nóng, hỗ trợ các nội dung liên quan về 

đăng ký tài khoản dự thi, đăng nhập thi theo số điện thoại: 0868081186, email: 

hocvalamtheobac@egroup.vn và bộ phận thường trực cuộc thi của Sở GDĐT 

(danh sách kèm theo) để phối hợp và hỗ trợ. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Đài phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng; 

- Sở Thông tin Truyền thông; 

- Báo Sóc Trăng; 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Lưu VT, DTTX. 

   KT. GIÁM ĐỐC 

     PHÓ GIÁM ĐỐC            

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Mười 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI 

 

TT Họ và tên cán bộ đầu mối Số điện thoại Email Chức vụ Đơn vị 

1 Trần Khánh 0918571147 trankhanh@soctrang.edu.vn Trưởng phòng Sở GDĐT 

2 Thạch Thị Domres 0913.252.683 thachthidomres@soctrang.edu.vn Phó Trưởng phòng Sở GDĐT 

3 Lâm Phương Hảo 0908500066 lamphuonghao@soctrang.edu.vn Chuyên viên Sở GDĐT 

 


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2022-05-20T08:11:41+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Trần Khánh<tkhanh@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2022-05-20T08:44:55+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Nguyễn Việt Mười<nguyenvietmuoi@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-20T08:55:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-20T08:55:30+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-20T08:55:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




