
      ĐẢNG BỘ QUẬN SƠN TRÀ                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  

     ĐẢNG ỦY P. AN HẢI ĐÔNG       An Hải Đông, ngày       tháng 10 năm 2022 

        *                                              

                 Số         -KH/ĐU 

 

KẾ HOẠCH 
phát động Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ quận Sơn Trà, 

giai đoạn 1930-2015 

                                                                 ----- 

Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/QU ngày 6/10/2022 của Ban Thường vụ Quận 

ủy Sơn Trà về tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ quận Sơn Trà, giai đoạn 

1930-2015”, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Hải Đông xây dựng kế hoạch 

phát động Cuộc thi cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn  

phường hiểu rõ hơn về lịch sử xây dựng và phát triển của Đảng bộ quận Sơn Trà 

trong giai đoạn 1930-2015. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức trong việc giữ 

gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử và văn hoá của quê hương, đất 

nước; nâng cao hơn nữa niềm tin và lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng 

bộ quận trong suốt 25 năm xây dựng và phát triển. 

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tác dụng giáo dục truyền 

thống, giáo dục chính trị tư tưởng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, sinh viên, học 

sinh, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn phường. 

2. Yêu cầu 

Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính 

trị - xã hội, các cấp ủy chi bộ phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và 

triển khai sâu rộng cuộc thi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, học 

sinh và Nhân dân trên địa bàn với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, để 

mọi người tự giác, tích cực hưởng ứng tham gia; chống các biểu hiện tham gia 

chiếu lệ, hình thức, chạy theo thành tích.  

Việc xét chọn các bài dự thi phải đảm bảo tính chặt chẽ, khách quan, đảm bảo 

về chất lượng, số lượng và thời gian quy định.  

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng dự thi: Toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, giáo viên, sinh viên, học 
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sinh (từ THCS trở lên), đang sinh sống, làm việc, học tập, sinh hoạt trên địa bàn 

phường. 

2. Cấu trúc đề thi  

+ Phần I:  Phần Trắc nghiệm (30 câu hỏi trắc nghiệm về sự ra đời, hoạt động 

và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ quận Sơn Trà qua các thời kỳ lịch sử; tìm hiểu về 

các sự kiện, phong trào, nhân vật, những thành tựu nổi bật của Đảng bộ quận Sơn 

Trà từ năm 1930 đến năm 2015) (có nội dung kèm theo kế hoạch này). 

+  Phần II: Phần Tự luận 

Người dự thi chọn một trong hai câu hỏi tự luận của Ban Tổ chức cuộc thi (có 

nội dung kèm theo kế hoạch này)  

3. Tiêu chí bài dự thi  

+ Có đầy đủ 2 phần thi (trắc nghiệm và tự luận). 

+ Bài dự thi của tác giả phải là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, 

tạp chí, sách… 

+ Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy với dung lượng tối đa 5.000 từ. 

Nếu viết tay và minh họa, trình bày đẹp, phù hợp với nội dung sẽ được cộng thêm 

điểm; không viết tắt, viết bằng nhiều màu mực và nhiều nét chữ khác nhau. Nếu 

đánh máy thì sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. 

+ Bài dự thi phải ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi (ngày, 

tháng, năm sinh), giới tính, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, đơn vị  công tác, học 

tập, địa chỉ liên hệ, số điện thoại. Mỗi thí sinh chỉ tham gia một bài dự thi. 

+ Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức. Ban Tổ chức 

không trả lại bài dự thi của thí sinh và được sử dụng bài dự thi phục vụ công tác 

tuyên truyền. 

+ Các đơn vị, chi bộ trực thuộc và cá nhân dự thi chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về mọi vấn đề liên quan tới bản quyền tác phẩm do mình dự thi. 

* Danh mục tài liệu tham khảo chính: được đăng tải trên trang thông tin 

điện tử quận địa chỉ: htpp://sontra.danang.gov.vn), gồm: 

- Ban Chấp hành Đảng bộ quận Sơn Trà, Lịch sử Đảng bộ Quận Sơn Trà 

(1930-2015), Nxb. Đà Nẵng, 2020. 

- Ban Tuyên Giáo Quận ủy Sơn Trà, Tài liệu tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ quận 

Sơn Trà (1930-2015) Nxb. Đà Nẵng, 2022. 

4. Thời gian tổ chức  

- Thời gian tổ chức phát động cuộc thi: Từ ngày 14/10 đến 25/11/2022. 
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- Tổng kết, trao giải dự kiến trước tháng 01/2023. 

5. Cách thức tổ chức 

- Đảng ủy phường tiếp nhận, tổng hợp số lượng và nộp về Ban Tuyên giáo 

Quận ủy. Ban giám khảo cuộc thi của Quận sẽ triển khai chấm chọn (bao gồm 19 

giải cá nhân, 6 giải tập thể). 

- Trên cơ sở tổng hợp số lượng, Đảng ủy trao giải tập thể cho các chi bộ có số 

lượng tham gia nhiều bài dự thi. Việc trao giải được tổ chức tại Hội nghị tổng kết 

công tác Đảng năm 2022. 

6. Số lượng, thời gian và địa điểm nhận bài 

6.1. Số lượng: Cấp ủy chi bộ, mỗi đơn vị tham gia ít nhất 05 bài dự thi. 

6.2. Thời gian nhận bài: Từ ngày 17/10/2022 đến 25/11/2022. 

6.3. Địa điểm nhận bài: Bài dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường 

(thông qua đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thanh, phụ trách Tuyên giáo- Dân vận 

Đảng ủy phường) trước 16h30 ngày 25/11/2022. 

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Đảng ủy trao 8 giải cho các tập thể có nhiều bài dự thi đảm bảo các tiêu chí 

tại điểm 3 Kế hoạch này, cụ thể: 

- 01 giải Nhất: 2.000.000đ (Hai triệu đồng chẵn) 

- 01 giải Nhì: 1.500.000đ (Một triệu năm trăm ngàn đồng chẵn) 

- 01 giải Ba: 1.000.000đ (Một triệu đồng chẵn) 

- 05 giải Khuyến khích: mỗi giải 500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng chẵn). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các bộ phận tham mưu, giúp việc Đảng ủy phường có trách nhiệm theo 

dõi, đôn đốc, tổng hợp bài viết dự thi; tham mưu quyết định, giấy khen, kinh phí 

khen thưởng cho các tập thể đạt giải trong cuộc thi. 

2. Ủy ban nhân dân, Mặt trận và các Hội, đoàn thể, chi bộ trực thuộc căn cứ 

kế hoạch, triển khai, tuyên truyền đến các chi hội khu dân cư, vận động cán bộ, 

đảng viên, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia hưởng ứng cuộc thi 

đạt kết quả. 

3. Trang thông tin điện tử phường, Ban biên tập Website phường, Fanpage 

phường thực hiện đăng tải kế hoạch, các tài liệu tham khảo, tuyên truyền nội dung 

cuộc thi và thực hiện đăng tải các bài thi tự luận có chất lượng. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc về cuộc thi do 

Quận phát động, đề nghị các cấp ủy chi bộ liên hệ trực tiếp về Ban Tuyên giáo 
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Đảng ủy (qua đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thanh, số điện thoại di động 0779.462.601) để 

được hướng dẫn thực hiện.  

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Quận ủy (b/c), 

- Ủy ban nhân dân phường, 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, 

- Các hội, đoàn thể chính trị- xã hội phường, 

- Cấp ủy các chi bộ trực thuộc, 

- Lưu VP.  
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