
DANG BO TIINH YEN BAT 
THANH UY YEN BA! 

* 

So4'3 - KHITU 

BANG CQNG SAN VIT NAM 

TP. Yen Bái, ngàyJ5tháng  6 nám 2022 

KE HOACH 
a . . . . X A A , To chirc cuyc thi viet tim hieu ye tir tiroiig, dto dirc, phong cach Ho Chi Minh 

Thirc hin chucing trInh cong tác näm 2022, Thành üy Yen Bái t chüe 
cuc thi vit tim hiu v tu tix&ng, dao  di'rc, phong each H ChI Minh (gQi tat là 
Cuôc tin) a Dãng b thành ph, ci,r th nhu sau: 

I. riuc Did, yEu CAU 
1. Muc dIch 
- Cuôc thi là dat sinh hoat  chInh trj sau rng trong toàn Bang b thành ph 

nhim nâng cao nhn thi'rc, trách nhim cüa các c.p Uy, chInh quyn, Mt tr.n, 
doàn th trong lãnh dao,  chi diao vic hoc tsp, lam theo trr tu&ng, do dt'rc, 
phong cách H ChI Minh. Tip tiic khng djnh ni dung, giá trj va nghia thirc 
tien to lan cua tu tuong, dao  due, phong each Ho Chi Minh, la dong 1rc, nguon 
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sue manh  to lan de can b9, dang vien, Nhan dan thanh pho phat huy nçi 1rc, y 
chI tir hrc, tir cu?mg, tinh thn doàn kt dan tc và khát vng xây dirng thãnh 
phô Yen Bái ngày càng giàu dçp, van minh, hoàn thành thng lçii Nghj quyt 
Dai hOi Bang các c.p, thit the 1p thãnh tIch huàng tâi k nim 64 nm Ngày 
Bac Ho tham Yen Bai (25/9/1958 - 25/9/2022) va cac ngay le, ngay ky niçm 
lan cüa dt nithc, cüa tinh và thành ph näm 2022. 

- Thông qua Cuc thi, tip tçc tuyên truyn, phát huy kt qua d.t duqc sau 
05 näm thirc hin Chi thj so 05-CT/TW cüa B ChInh trj i Bang b thành phô; 
dông thai day math  vic h9c tp va lam theo tu tuâng, dao  due, phong each Ho 
ChI Mirth b.ng nhttng vic lam cir th& thit thirc, nghTa, nhung hành dngtir 
giác, guo'ng mâu cüa cap u, to chtrc, cci quan, don vj, nguai dung dâu cac cap, 
các ngành, da phucing, can b, dàng viên và Nhân dan. 

- Thông qua cuc thi phát hin kjp thri các mô hInh, diên hInh tiên tiên 
trong h9c t.p, lam theo Bác, tao  sirc lan tOa sau rng, phát trin phong trào hçc 
tap va lam theo Bác trong ca h thng chInh tn; gop phn tao  dng 1irc dy 
manh xây dirng yà nhân rng các mO hInh, din hInh tiên tiên hc t.p, lam theo 
Bác dam bão thiét thirc, hiu qua. 

A 2. Yea cau 
- Cuc thi duçic chun bj và t chüc nghiêm tic, chu dáo vOi phucing 

châm: Hiu qua, thit thrc, không mang tInh hInh thüc. Các bài di,r thi phài có 
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tác ding tuyên truyn, c vu, dng viên các tang kcp Nhân dn tIch circ hçc tp 
nâng cao nh.n thirc, tao  sir chuyn bin rO net trong trong trào thi dfla H9c Va 
lam theo Bác trong môi dja phixcing, cci quan, dan vj, tnr?ing hQc Va trong toàn 
Bang b. 

- Thu hut duçic sir quan thm, hiz&ng frng cüa dông dão can b, dâng viên; 
A 9 9 A A 9 A S A • A phat huy hiçu qua cua hç thong Dai truyen thanh, Internet va m.ng xa h9l de 

• n A , , A . , A A k!p thai thong tin, tuyen truyen phan anh ye Cupc thi tao  sue lan toa sau rvng 
trong toàn thành phô. 

II. NQI DUNG KE HOACH 
1.IMi tirç'ng tharn gia di thi

A A S La can bç, dang vien cac chi, dang b9 trirc thuçc Bang bQ thanh pho (trw 
các dngchI trong Ban Ta ch&c, Ban Giám kháo, Ta gizp vic cu5c thi). 

2. N91 dung thi: Cuçc thi viet tim hieu ye tu tuong, dao  dire, phong each 
Ho ChI Minh. 

3. llhnh thirc và thri gian np bài di thi 
Cuôc thi duçc t chirc theo 2 cp. 
3.1. C4p co' so (yang so' kháo) 

- Cp üy ca só trin khai cuOc  thi dam bâo s krcing bài dir thi nhu sau: 
100% can bO,  clang viên trong cac ca quan, dan vj, 1irc lucmg vU trang có bài di,r 
thi. Di vâi clang viên chi bO thôn, t dan ph: thi thiu 50% clang viên có bài 
dir thi. Can b, clang viên gcri bài dir thi v cp ñy Ca sâ, tr,thc ngày 2 5/7/2022. 

- Cp üy ca s& hoàn thành dánh giá bài dir thi cña can b, clang viên thuc 
chi, clang b mInh quân 1 xong truác 25/8/2022 và lira chçn bài thi tiêu biu 
gCri Ban T chi.'rc cuc thi c.p thành ph: Bang b co sâ 1ira ch9n 05 bài thi; chi 
bô ca sô 03 bài thi. 

(Ban Ta chic cuc thi sëgzi các don vi hwóng dán dánh giá bài c4 thi) 

3.2. Cp thành phô (yang chung kháo) 
- To giüp vic Ban To chi.'rc cuc thi tiêp nhn bài dir thi cUa co s& tr ngày 

25-28/8/2022 (qua dng chI Khuá't Thj M9 Hoàn - Chuyên viên Ban Tuyên giáo 
Thành zy). 

- Hoàn thành dánh giá, to chirc tng kêt và trao giâi cuc thi vào djp k 
nim 64 näm Ngày Bác H thäm Yen Bái (25/9/195 8 - 25/9/2022). 

- Kt qua thi se duçc cong b6, cp nh.t trên Website Ban tin Bang b 
thành ph Yen Bái (http:/Ibantindangbothanhphoyenbai.vn), Trang thông tin 
din ti'r thành phô va Fanpage Hoa Hi.róng Duo'ng. 

4. Kinh phi to chirc cuc thi: Sir ding tir ngun kinh phi thirc hin Chi thj 
s 05-CT/TW duc giao trong dir toán näm 2022 (co t& trInh riêng). 
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7 7 5. Co cau giai thirong 

* 2 Ca nhan gom: 

- 01 giái nhât. 

-03 giãinhI. 

-05 giãiba. 

- 10 giái khuyn khIch. 
* Tlp the: 

Ban T chirc cuOc  thi së lira ch9n các t.p th có thành tIch tiêu biu trong 
to chüc vông so kháo, có t) l can b, dãng viên tham gia dir thi cao và có Ca 
nhân dt giái dê trao các giái thuông gm: 

- 01 giãi nh.t. 

-02giáinh1. 

- 03 giãi ba. 

- 05 giãi khuyn khIch. 

Mi t.p th& cá nhân dat  giâi duçc tng Giy chirng nhn cüa Ban T chi'ic 
cuc thi kern theo tin thng (Ban t chic cuc thi sê thông báo sau). 

III. TO CH1C THJC H1N 
1. Ban Tuyên giáo Thành u' là co quan Thuông trrc Ban T chüc cuic thi, 

có trách nhim chü tn tharn mini trin khai Va tng kt, trao giái cuc thi; phoi 
hçip voi cac cci quan co lien quan chuan b cac dieu kiçn va to chiic thanh cong 
cuc thi; tharn muu giám sat cong tác trin khai yang so kháo cuc thi tai  các 
chi, dáng b trirc thuc. 

Tham mini chi dao,  djnh huOng tuyên truyn kjp thi v cutc thi. 
2. Các chi, dáng b trirc thuc thành 1p Ban T chi'rc cuc thi cp co s& và 

thijc hin các nhim vii darn báo nii dung và tin dO theo k hoach nay; chi dao 
trien khai, huong dan, tuyen truyen, van  d9ng can b9, dang vien, cong chixc, 
viên chi'rc... tIch circ tham gia huOng i'rng cuOc  thi. 

Quan 1, lixu trü h so v cuOc  thi; báo cáo kt qua t chirc cuic thi theo 
Phii hic mu báo cáo gi:ri kern 'O1 ban gii Ban Tuyên giáo Thành z.y, 01 ban 
luau tgi don vi). 

3. Mtt trn T quc và các t chi.'ic chinh trj - xä hOi  thành ph tuyên 
truyn, vI,n dng doàn vien, hOi  viên là can bô, dãng viên tIch circ huâng iirng 
cuOc thi gi'ri ye cap Uy các chi, dáng hO co s6. 

4. PhOng Van hóa - Thông tin thành ph chi dao  dy mnh cong tác tuyên 
truyn trong thai gian din ra cuOc  thi b.ng hInh thirc trrc quan cô dng; tuyên 
truyn, vn dng dông dào cn bO,  dng viên tham gia huâng Irng cuOc  thi. Phôi 
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hçip vâi các Co quan chi'rc näng theo dOi, tham miru xir 1 các bài viêt, bInh lun ye 
cuc thi trên mang  x hi có ni dung trái vth quan diem, dixông lôi cüa Dãng. 

- A A - r A A P - 5. Trung tam Truyen thong va Van hoa thanh pho bo tn tang thrn hrçmg 
phát song va dang tái k hoach, nOi dung lien quan cMn cuc thi trên website 
Bàn tin Dãng b thành ph, Trang thông tin din tCr thành ph; tuyên truyn 
nhftng Ca nhân, tp th dat  giãi sau khi cuc thi kt thüc. 

Trên day là K hoach  t chüc cuc thi vit tim hiu v tu tix&ng, dao  drc, 
phong cách H ChI Minh. Yêu cu các chi, dáng b trirc thuOc và các co quan 
lien quan trin khai t chirc thrc hin dat  k& qua.!. 

Noi nhân: 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy (d b/c), 
- Các dlc Uy viên BTV Thành üy, 
- Các cci quan tham mi.ru giüp vic Thànhüy, 
Trung tam chInh trj TP, 
- MYTQ và các t chirc chinh trj-xã hOi  TP, 
- Các chi, dãng bô trirc thuOc, 
- Phông Van hóa - Thông tin, Trung tam Truyn 
thông và Van hóa, Trang Thông tin din tü, Ban 
tin Dáng bO thành ph, 
- Luu BTG, VT/'IlJ. 

TIM BAN THIRNG VU 
Bi THIS 



PHU LUC: Mu báo cáo 
(kern theo Kè hogch so'j.?-KH/TU ngàyI/./2022 cia Thành iy Yen Bái) 

DANG BO THAM1 PHO YEN BAI BANG CONG SAN VIT NAM 
CIII BQ (BANG BQ) 

TP. Yen Bái, ngày tháng näm 2022 
So -BC!.... 

BAO CÁO 
A 7 A P A A A 7 Ket qua to chirc cu9c thi viet tim hien ye tir tuolig, 
dto dIrc, phong each H ChI Minh cp cor so' 

1. Cong tác lãnh do, chi d3o 
2. Ket qua to chi.rc vong thi cap co so' 

* Vsô1irç'ngbàidi1rthi 

STT Ten chi b trc thuc 
So bài di thiJtng s ngirôi 

Bang viên T' 1 Qun cháng T' 1 
1.  Chi b 1 44/60 % 20/30 % 
2.  
3.  
4.  

Tngs 

(Di vài Chi b cc s trirc thuc Dãng b thành ph bô ct thu 2) 

* V cht ltrçrng bài dir thi (dlanh giá khái quát v uu ctin, h?n  ch các 
bài thi) 

3. Danh sách các bài dir thi cp thành phô 

STT Ho và ten Chuc viii - do'n vj S din thoi 
1 
2 
3 
4 

 Tng so: 

Nai nhân: T/M CAP UY 
- Ban Tuyên giáo Thãnh üy, (I, ghi rö hQ ten) 

- Liiu. 
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