TỈNH ỦY KON TUM
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 43-KH/BTGTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Kon Tum, ngày 03 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH
tổ chức Cuộc thi tìm hiểu
“Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển”
----Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 29-7-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh
uỷ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum
(09/02/1913 - 09/02/2023), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức
Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum-110 năm xây dựng và phát triển” (sau đây gọi tắt là
Cuộc thi), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ
trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Kon Tum.
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 lịch sử của quê hương; cổ vũ quyết tâm chính trị
của các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong công cuộc xây dựng, phát
triển và bảo vệ quê hương, đất nước trong thời kỳ mới.
- Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tác dụng giáo dục chính trị
đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, quân và dân trên địa bàn
tỉnh; là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập
tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023), do đó cần phải được tổ chức với tinh
thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.
II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
1. Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ giúp việc Cuộc thi;
phân công nhiệm vụ Ban Giám khảo và Tổ giúp việc Cuộc thi; dự trù kinh phí
tổ chức Cuộc thi (Phòng Lý luận chính trị & Lịch sử Đảng thực hiện; hoàn thành
trước ngày 05-8-2022).
2. Xây dựng bộ câu hỏi, đáp án Cuộc thi (Ban Giám khảo Cuộc thi thực
hiện; hoàn thành trước ngày 25-8-2022).
3. Họp Ban Tổ chức Cuộc thi thông qua bộ câu hỏi Cuộc thi; nội dung
phát động Cuộc thi; Quy chế chấm bài và xét giải thưởng Cuộc thi; Hợp đồng
thiết kế phần mềm thi trắc nghiệm (Ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì thực hiện;
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phòng Lý luận chính trị & Lịch sử Đảng phối hợp với phụ trách kế toán Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung; hoàn thành trước ngày 30-8-2022).
4. Tổ chức Lễ phát động Cuộc thi
Thời gian: 01 buổi, khai mạc lúc 08 giờ 00, ngày 08-9-2022.
Địa điểm: Hội trường Ngọc Linh (số 333-Trần Phú, Tp Kon Tum).
Thành phần:
- Đại biểu: Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực
Ủy ban MTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND
tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, Trường Chính trị tỉnh, Báo Kon Tum,
Đài PT-TH tỉnh, Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum, Phân hiệu Đại học Đà
Nẵng tại Kon Tum, Đảng ủy Sư đoàn 10; đại diện Thường trực, lãnh đạo Ban
Tuyên giáo (Tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ban
Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ giúp việc Cuộc thi.
- Lực lượng tham gia hưởng ứng1 Cuộc thi: Cán bộ, công chức thuộc các ban,
sở, ngành, đoàn thể tỉnh (40 người); Công an tỉnh (30 người); Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh (30 người); Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh (30 người); Đoàn thanh niên (30
người); Sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (20 em); Trường Cao
đẳng cộng đồng Kon Tum (30 em); học sinh Trường THPT Kon Tum (20 em); học
sinh Trường Trung học Chuyên Nguyễn Tất Thành (20 em); trường THPT Duy
Tân (20 em); trường THCS-THPT Trường Sa (20 em); mời chiến sĩ Sư đoàn 10
(30 người).
- Mời phóng viên Báo Kon Tum, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Phân xã
TTX Việt Nam, Thường trú Báo Nhân dân tại Kon Tum, Đài Tiếng nói Việt Nam
tại Kon Tum, Đài Truyền hình Việt Nam tại Kon Tum, Cổng Thông tin Điện tử
của tỉnh đến dự, đưa tin.
Nội dung chương trình
- Văn nghệ chào mừng (khoảng 30 phút).
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Ban Tổ chức Cuộc thi).
- Phát biểu phát động Cuộc thi (Đ/c Huỳnh Quốc Huy, UVTV, Trưởng Ban
Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi).
- Thông qua Kế hoạch và công bố Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi
(Ban Tổ chức Cuộc thi).
1

Lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng mặc quân phục; công nhân viên chức, lao động: nữ mặc áo dài truyền
thống, nam áo sơ mi, quần sẫm, thắt cà vạt; đoàn viên thanh niên mặc áo Đoàn, quần sẫm màu; học sinh, sinh viên:
nam mặc quần sẫm, áo trắng, nữ mặc áo dài trắng.
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- Phát biểu hưởng ứng của lực lượng tham gia (Đại diện Đoàn Thanh niên).
- Tuyên bố kết thúc Lễ phát động Cuộc thi (Ban Tổ chức cuộc thi).
* Ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì thực hiện; phòng Lý luận chính trị & Lịch sử
Đảng phối hợp với Phòng Tổng hợp thông tin tham mưu chuẩn bị nội dung; hoàn
thành trước ngày 31-8-2022.
5. Tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến
+ Phòng Lý luận chính trị & Lịch sử Đảng phối hợp với Công ty hỗ trợ xây
dựng phần mềm và Thư ký Trang thông tin Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện.
+ Thời gian: 03 tháng, từ 06 giờ ngày 09-9-2022 đến 21 giờ ngày 09-122022.
6. Tổ chức nhận bài dự thi viết (Tổ giúp việc Cuộc thi thực hiện; thời gian
cuối cùng nhận bài thi viết là 16 giờ 30 ngày 20-11-2022).
7. Tiến hành chấm bài thi viết
7.1. Chấm bài vòng loại (Các thành viên Ban giám khảo là công chức Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện; hoàn thành trước ngày 30-11-2022).
7.2. Chấm bài vòng trong (Ban Giám khảo Cuộc thi thực hiện; hoàn thành
trước ngày 20-12-2022).
8. Chuẩn bị nội dung tổ chức tổng kết Cuộc thi (Phòng Lý luận chính trị &
Lịch sử Đảng thực hiện; hoàn thành trước ngày 15-01-2023).
9. Họp Ban Tổ chức Cuộc thi thông qua nội dung tổng kết Cuộc thi (Ban
Tổ chức Cuộc thi chủ trì; Phòng Lý luận chính trị & Lịch sử Đảng tham mưu
chuẩn bị nội dung; hoàn thành trước ngày 31-01-2023).
10. Tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi
Thời gian: 01 buổi, tổ chức trước ngày 05-02-2023
Địa điểm: Hội trường Ngọc Linh (số 333-Trần Phú, Tp Kon Tum).
Thành phần
- Đại biểu: Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực
Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND
tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, Trường Chính trị tỉnh, Báo Kon Tum,
Đài PT-TH tỉnh, Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum; Phân hiệu Đại học Đà
Nẵng tại Kon Tum, Đảng ủy Sư đoàn 10; đại diện Thường trực, lãnh đạo Ban
Tuyên giáo (Tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ban
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Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ giúp việc Cuộc thi; Các tập thể và cá nhân đạt giải
trong Cuộc thi.
- Lực lượng tham gia2: Cán bộ, công chức thuộc các ban, sở, ngành, đoàn thể
tỉnh (40 người); Công an tỉnh (30 người); Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (30 người); Bộ
Chỉ huy Biên phòng tỉnh (30 người); Đoàn Thanh niên (30 người); Sinh viên Phân
hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (20 em); Trường Cao đẳng cộng đồng Kon
Tum (30 em); học sinh Trường THPT Kon Tum (20 em); học sinh Trường Trung
học Chuyên Nguyễn Tất Thành (20 em); trường THPT Duy Tân (20 em); trường
THCS-THPT Trường Sa (20 em); mời chiến sĩ Sư đoàn 10 (30 người).
- Mời phóng viên Báo Kon Tum, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Phân xã
TTX Việt Nam, Thường trú Báo Nhân dân tại Kon Tum, Đài Tiếng nói Việt Nam
tại Kon Tum, Đài Truyền hình Việt Nam tại Kon Tum, Cổng Thông tin Điện tử
của tỉnh đến dự, đưa tin.
10.5. Nội dung chương trình
- Văn nghệ chào mừng
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Thông qua Báo cáo tổng kết Cuộc thi
- Phát biểu của đại diện Thường trực Tỉnh ủy
- Phát biểu của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban
Tổ chức Cuộc thi.
- Thông qua Quyết định khen thưởng và mời trao giải thưởng cho các tập thể
và cá nhân.
- Phát biểu của đại diện tập thể đạt giải Nhất.
- Phát biểu của thí sinh đạt giải Nhất hình thức thi viết.
- Kết thúc buổi Lễ.
* Ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì; phòng Lý luận chính trị & Lịch sử Đảng phối
hợp với Phòng Tổng hợp thông tin tham mưu chuẩn bị nội dung; hoàn thành trước
ngày 03-02-2023.
III. Tổ chức thực hiện
1. Các đồng chí là thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm đôn đốc
bộ phận chuyên môn chuẩn bị nội dung, chương trình và các điều kiện tổ chức Lễ
2

Lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng mặc quân phục; công nhân viên chức, lao động: nữ mặc áo dài truyền
thống, nam áo sơ mi, quần sẫm, thắt cà vạt; đoàn viên thanh niên mặc áo Đoàn, quần sẫm màu; học sinh, sinh viên:
nam mặc quần sẫm, áo trắng, nữ mặc áo dài trắng.
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phát động; đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc thi trên Báo Kon Tum, Đài Phát thanhTruyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo chuẩn bị Chương trình nghệ
thuật để biểu diễn tại: (1) Lễ phát động Cuộc thi; (2) Lễ Tổng kết và Trao giải
Cuộc thi (khoảng 5-7 tiết mục, nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương Kon
Tum).
3. Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Kon Tum, Công an tỉnh, BCH Quân
sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh, Phân hiệu Đại
học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum và đề nghị
Đảng ủy Sư đoàn 10 phối hợp: Huy động lực lượng tham gia Lễ phát động, Lễ
Tổng kết và trao giải Cuộc thi theo số lượng nêu trên. Riêng Tỉnh đoàn Kon Tum
chuẩn bị nội dung và chọn đại diện phát biểu hưởng ứng Cuộc thi.
4. Căn cứ Kế hoạch này, Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các huyện ủy, thành
ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy triển khai phát động hưởng ứng
Cuộc thi bằng hình thức phù hợp; hướng dẫn, tuyên truyền nội dung Cuộc thi bằng
nhiều hình thức và tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sau khi
hoàn thành việc phát động, triển khai tổ chức Cuộc thi (viết) ở địa phương, đơn vị.
Để Cuộc thi tìm hiểu "Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển” thực sự là
đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các
đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức tốt việc phát động, tạo điều kiện để đông đảo
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên,
học sinh, sinh viên và Nhân dân tham gia.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Thường trực các huyện uỷ, thành uỷ,
đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy,
- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh,
- Các ban, sở, ngành,
MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội,
- Đảng ủy Sư đoàn 10,
- Trường Chính trị tỉnh,
- Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum,
- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum,
- Báo Kon Tum, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh,
- Cổng thông tin điện tử tỉnh,
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
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