TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
ĐOÀN THANH NIÊN – CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
***
Số: … - KHLT/ĐTN-CĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ với các môn khoa học Mác – Lê nin,
Tư tưởng Hồ Chí Minh” lần X – Năm 2019
---------I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về việc “Đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Tăng cường giáo dục quan điểm, nội dung của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng
Hồ Chí Minh trong việc nâng cao đạo đức, phẩm chất chính trị; giáo dục chính trị, tư
tưởng trong đoàn viên thanh niên; từ đó, tăng cường sự chủ động trau dồi kiến thức
các môn học này vận dụng vào học tập, nghiên cứu khoa học và đời sống thường ngày
của cán bộ, giảng viên trẻ và sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.
- Chào mừng các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước như 89 năm
ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019); 88 năm ngày thành lập
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019); kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ
tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019); thiết thực hướng tới Chào mừng Đại hội
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Khoa học Tự nhiên lần X, nhiệm kỳ 2019-2022.
2. Yêu cầu:
- Đảm bảo yêu cầu khách quan, công bằng, trung thực và nghiêm túc đối với các
đối tượng. Công tác triển khai, tuyên truyền nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, đảm bảo
thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Tổ chức truyền
thông đảm bảo truyền tải được các nội dung giáo dục qua các vòng thi.
- Qua Hội thi, tìm kiếm và lựa chọn các cá nhân xuất sắc về nội dung này để tiếp
tục bồi dưỡng tham gia các hội thi có nội dung tương tự tại các cấp; là các cá nhân
nòng cốt trong tổ chức và thực hiện các hoạt động, chương trình liên quan đến công
tác giáo dục trong sinh viên.
- Đảm bảo đúng nội dung, mục đích đặt ra, đồng thời đảm bảo hiệu quả, an toàn
và tiết kiệm.
II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Đối tượng:
- Bảng A: Cán bộ trẻ, giảng viên trẻ, nghiên cứu sinh đang học tập và làm việc tại
trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.
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- Bảng B: Sinh viên đang học tập tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên; khuyến khích
các đối tượng sinh viên các trường ĐH-CĐ trên địa bàn thành phố cùng liên quân tham
gia.
2. Thời gian: 17/12/2018 – 04/4/2019
(Thời gian cụ thể tại các nội dung và hình thức thi)
3. Địa điểm:
- Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (2 cơ sở).
- Các địa điểm là di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn TP. Hồ Chí
Minh.
III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Nội dung thực hiện:
- Chủ nghĩa Mác – Lê nin: các kiến thức cơ bản về khoa học Mác – Lê nin trong
bộ giáo trình dùng trong các trường đại học, cao đẳng được Bộ giáo dục và Đào tạo
phối hợp Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ban hành; các tài liệu được phép lưu hành
do Ban tổ chức cung cấp cho các đội thi.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh: Quá trình hình thành, phát triển, nội dung cơ bản trong
tư tưởng Hồ Chí Minh; những đức tính tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những
vấn đề trọng tâm liên quan đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong
cách chủ tịch Hồ Chí Minh của thanh niên; tư tưởng Hồ Chí minh qua các tác phẩm để
lại; các nội dung cơ bản trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị.
- Vận dụng những kiến thức cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin và Tư tưởng
Hồ Chí Minh trong giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến đời sống, học tập và
nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ trẻ hiện nay tại trường.
- Cùng thành phố Hồ Chí Minh tự tin hội nhập, phát triển, phát huy vai trò
“tri thức – sáng tạo” trong hoạt động và học tập: Tìm hiểu quá trình hình thành và
phát triển thành phố Hồ Chí Minh, kỷ niệm 320 năm (1698-2018) Sài Gòn – Chợ Lớn
– Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh; các thành tựu kinh tế - văn hóa – xã hội nổi bật
của thành phố trong những năm gần đây (từ 2015 đến nay); các vấn đề sự kiện của
thanh niên, sinh viên thành phố hội nhập và phát triển; gắn với các vấn đề thời sự trong
nước và quốc tế.
- Thanh niên, sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên “học sử để làm nên
lịch sử”: Những hiểu biết căn bản về lịch sử Việt Nam, các mốc son lịch sử chói lọi
của dân tộc; những kiến thức cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh; truyền thống lịch sử của học sinh, sinh viên, thanh niên Việt Nam nói
chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng để tăng cường niềm tin, lòng tự hào về
thành phố và đất nước.
2. Hình thức thực hiện
2.1. Phần thi trực tuyến
- Thời gian tổ chức:
+ Đợt 1: từ 8g00 ngày 01/3/2019 – 00g00 ngày 04/3/2019. Nội dung: các kiến
thức cơ bản về lịch sử Việt Nam; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS
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Hồ Chí Minh; lịch sử truyền thống học sinh sinh viên thành phố; kiến thức về
kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố Hồ Chí Minh hội nhập và phát triển.
+ Đợt 2: từ 8g00 ngày 15/3/2019 – 00g00 ngày 18/3/2019. Nội dung: các kiến
thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại
hội Đoàn các cấp; các kiến thức xã hội về Tp. Hồ Chí Minh và đất nước.
+ Chung kết: 11g30, ngày 04/4/2019 (thứ 5).
- Hình thức: Tại mỗi đợt thi, mỗi thí sinh làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến trên
hệ thống quản lý đoàn viên của Đoàn trường (http://sam.doantn.hcmus.edu.vn), mỗi
bài thi có 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài là 30 phút. Sau 2 đợt thi Ban tổ chức
(BTC) chọn ra 50 thí sinh có tổng điểm cao nhất, bao gồm bảng A và B (đảm bảo yêu
cầu mỗi đợt phải hoàn thành tối thiếu 50% câu hỏi) để tham gia thi chung kết (thể lệ
đính kèm).
- Cách thức đăng kí và thi trực tuyến: (http://sam.doantn.hcmus.edu.vn)
+ Đối với bảng A: cán bộ, giảng viên trẻ, nghiên cứu sinh tại các chi đoàn đăng
kí trực tiếp về Bí thư chi đoàn (theo mẫu), Đoàn khối Cán bộ trẻ tổng hợp và gửi
về Ban tổ chức tạo tài khoản cho thí sinh tham gia.
+ Đối với bảng B: sinh viên kích hoạt tài khoản đã được tạo sẵn theo định dạng
(Username: MSSV; password: số CMND hoặc MSSV)
+ Lưu ý: sinh viên phải khai đúng các thông tin yêu cầu, các thông tin là căn cứ
trao giải thưởng. Các trường hợp thí sinh thi thay/thi hộ các tài khoản khác, khi
BTC nắm được thông tin sẽ không công nhận kết quả.
2.2. Phần thi “Tuổi trẻ trường ĐH Khoa học Tự nhiên tri thức, sáng tạo”
- Đối tượng: Dành cho tất cả sinh viên đang theo học trong và ngoài trường.
- Thời gian:
+ Đợt 1: 19g00 – 20g00, ngày 23/12/2018 (chủ nhật).
+ Đợt 2: 19g00 – 20g00, ngày 06/01/2019 (chủ nhật).
+ Đợt 3: 19g00 – 20g00, ngày 20/01/2019 (chủ nhật).
+ Đợt 4: 19g00 – 20g00, ngày 03/3/2019 (chủ nhật).
- Hình thức:
+ Người tham gia sẽ theo dõi và trả lời câu hỏi trực tiếp các chủ đề trên fanpage
“Công dân trẻ Khoa học Tự nhiên” (http://facebook.com/congdantreKHTN).
+ Mỗi đợt thi sẽ có 01 bức tranh chủ đề, đó cũng là chủ đề các câu hỏi của đợt
thi đó. Mỗi đợt thi sẽ có 10-15 câu hỏi dạng trắc nghiệm (chọn đáp án đúng, điền
khuyết).
+ 10-15 câu hỏi lần lượt sẽ được đăng tải trực tiếp dưới tấm ảnh chủ đề. Cứ mỗi
03 phút là 01 câu hỏi.
+ Người tham gia sẽ trả lời trực tiếp dưới mỗi bức ảnh, câu trả lời không chỉnh
sửa. Các trường hợp vị trí câu trả lời không đúng dưới mỗi câu hỏi coi như không
hợp lệ và không được ghi nhận kết quả.
+ Điểm được tính: 01 câu trả lời đúng và nhanh nhất được 10 điểm, và cứ 5 câu
trả lời tiếp theo đúng thì điểm của câu hỏi sẽ giảm đi 01 điểm.
+ Điểm của cá nhân là điểm tổng sau khi kết thúc 10-15 câu hỏi của mỗi đợt.
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2.3. Phần thi theo đội “ Sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên Tự tin –
Sáng tạo – Tri thức – Trách nhiệm”
- Đối tượng: sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên; khuyến khích liên quân,
liên kết với sinh viên tại các trường Đại học – Cao đẳng trên địa bàn thành phố. Mỗi
đội thi gồm có 04 thành viên chính thức và 01 thành viên dự bị.
- Thời gian:
+ Thời gian đăng kí đợt 1: 17/12/2018 đến 27/01/2019; đợt 2: 18/02 – 03/3/2019
+ Vòng loại: 10/3/2019 (chủ nhật).
+ Vòng thực tế: 17/3/2019 (chủ nhật).
+ Vòng bán kết: 23/3/2019 (thứ 7).
+ Vòng chung kết: 04/4/2019 (thứ 5).
- Hình thức thi vòng loại:
+ Các cá nhân trong đội thi tham gia phần thi vòng loại trực tuyến trên máy tính
của Ban tổ chức Hội thi, bài thi cá nhân gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, 05 câu hỏi
phụ, thời gian làm bài là 30 phút.
+ Điểm của đội thi tại vòng loại là tổng điểm của các thành viên trong đội (không
tính điểm của thí sinh dự bị).
+ Kết thúc vòng loại, Ban tổ chức chọn 27 đội tham gia vòng thi thực tế. Trường
hợp ở lựa chọn đội thứ 27 có nhiều đội trùng điểm nhau, BTC tiến hành lựa chọn
điểm ở các câu hỏi phụ.
- Hình thức thi vòng 2: hành trình thực tế (thể lệ đính kèm). Các đội vào vòng 2
được hỗ trợ 100.000 đồng/đội.
- Hình thức thi vòng bán kết và chung kết: đối kháng sân khấu (thể lệ đính kèm).
Các đội vào vòng bán kết được hỗ trợ 100.000 đồng/đội (tài liệu).
IV.CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Phần thi trực tuyến
- Mỗi đợt thi: 03 giải – 100.000 đồng/giải/bảng thi
- Chung kết (mỗi bảng thi):
+ 01 giải nhất: 500.000 đồng/giải + giấy khen của Đoàn trường
+ 01 giải nhì: 400.000 đồng/giải + giấy khen của Đoàn trường
+ 01 giải ba: 300.000 đồng/giải + giấy khen của Đoàn trường
+ 02 giải khuyến khích: 200.000 đồng/giải + giấy khen của Đoàn trường
2. Phần thi “Tuổi trẻ trường ĐH Khoa học Tự nhiên tri thức, sáng tạo”
- Mỗi đợt thi: 03 giải – 100.000 đồng/giải
3. Phần thi đồng đội “Tự tin – Sáng tạo – Tri thức – Trách nhiệm”
- 01 giải nhất: 4.000.000 đồng/giải + giấy khen Hiệu trưởng
- 01 giải nhì: 3.000.000 đồng/giải + giấy khen Hiệu trưởng
- 01 giải ba: 2.000.000 đồng/giải + giấy khen Hiệu trưởng
- 01 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải + giấy khen Hiệu trưởng
- Ở mỗi phần thi, đội thi có số điểm cao nhất và xuất sắc nhất được 200.000
đồng/phần thi.
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4. Giải phong trào
- Đơn vị có số lượng sinh viên tham gia đông đảo và chất lượng nhất: 1.000.000
đồng/giải.
- Đơn vị có cổ động viên đông đảo (đảm bảo tối thiểu theo huy động lực lượng)
và chuẩn bị tốt nhất: 300.000 đồng/giải.
V. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC HỘI THI
1. Ban chỉ đạo
- Trưởng ban: PGS.TS Trần Cao Vinh – Thường vụ Đảng ủy, Phó hiệu trưởng trường.
- Thành viên: ThS. Phùng Quán – Chủ tịch Công đoàn trường
- Thành viên: Đ/c Nguyễn Văn Tịnh – Bí thư Đoàn trường
2. Ban tổ chức
- Đồng Trưởng ban:
+ Đ/c Trần Quốc Đạt – Chánh Văn phòng Đoàn trường, Trưởng ban Tuyên giáo
Đoàn trường.
+ TS. Nguyễn Dương Tâm Anh – Phó Chủ tịch Công đoàn trường
- Phó ban:
+ Đ/c Vũ Hồng Phước Lộc – Bí thư Đoàn khoa Địa chất
+ Đ/c Từ Thị Kim Phụng – Bí thư Đoàn khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu
+ Đ/c Phạm Anh Quốc – Bí thư Đoàn khoa Công nghệ thông tin
+ Đ/c Bùi Thị Kiều Phương – Bí thư Chi đoàn Cán bộ trẻ Thư viện
- Thành viên:
+ Đ/c Trịnh Mỹ Lan – Cán bộ chuyên trách Văn phòng
+ Đ/c Vũ Tấn Phát – Cán bộ chuyên trách Văn Phòng
+ Đ/c Trần Văn Thạnh – Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ
+ Đ/c Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Tổ trưởng Tổ xung kích
+ Đ/c Tô Tấn Thành – Trưởng ban truyền thông
+ Đ/c Hồ Hồng Yến - UV BCH Đoàn khoa Địa chất
+ Đ/c Nguyễn Ngọc Hạnh - UV BCH Đoàn khoa Địa chất
+ Đ/c Nguyễn Minh Huy - UV BCH Đoàn khoa Khoa học và CN Vật liệu
+ Đ/c Quách Thị Thanh Hương – P. Bí thư Đoàn khoa Khoa học và CN Vật liệu
+ Đ/c Vũ Duy Khánh - UV BTV Đoàn khoa Công nghệ thông tin
+ Đ/c Lê Công Luận - UV BCH Đoàn khoa Công nghệ thông tin
3. Ban giám khảo
- Ban giám khảo gồm 3-5 thành viên là các giảng viên, nhà nghiên cứu có kiến
thức chuyên môn cao về các môn khoa học Mác – Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
tại các trường, khoa, viện, trung tâm, các tổ chức Đảng – Đoàn thể - Chính quyền trên
địa bàn thành phố.
- Ban giám khảo đồng thời là ban cố vấn thẩm định nội dung đề thi tại các vòng
thi.
VI.TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
- 25/11 – 04/12/2018: Xây dựng kế hoạch, trình Ban thường vụ Đoàn trường.
- 04/12 – 07/12/2018: Hoàn chỉnh kế hoạch, xin ý kiến Đảng ủy – Bam giám hiệu.
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- 07/12 – 17/12/2018: Họp Ban tổ chức, phân công công việc và họp thành lập các
bộ phận liên quan công tác tổ chức Hội thi.
- 17/12/2018 – 27/01/2019: Truyền thông, tổ chức cho sinh viên đăng ký phần thi
đồng đội.
- 17/12/2018 – 04/4/2019: Tổ chức các phần thi trong Hội thi
- 08/3 – 23/3/2019: Phần thi vòng loại, vòng 2 và bán kết phần thi đồng đội
- 04/4/2019: Chung kết và trao giải Hội thi
- 08/4/2019: Họp rút kinh nghiệm
TM. BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

Phùng Quán

Nguyễn Văn Tịnh

Nơi nhận:
-

-

Đảng ủy – Ban giám hiệu trường (để báo cáo);
Thành đoàn: Ban tuyên giáo, Ban TNTH; Ban
Kiểm tra; Văn phòng (để báo cáo);
Ban cán sự Đoàn ĐHQG (để báo cáo);
Cơ sở Đoàn – Hội (thực hiện);
Lưu VP.
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