TỈNH ĐOÀN KIÊN GIANG
BCH ĐOÀN HUYỆN GIỒNG RIỀNG
***
Số: 24-CV/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Giồng Riềng, ngày 26 tháng 10 năm 2022

V/v hưởng ứng hội thi trực tuyến tìm hiểu Luật
Thanh niên trong cán bộ Đoàn, Đoàn viên,
Thanh niên năm 2022 do Tỉnh đoàn tổ chức

Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc .
Thực hiện kế hoạch số 04-KH/TĐTN-BTG, ngày 26/10/2022 của Tỉnh
đoàn Kiên Giang về việc tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu Luật Thanh niên trong
cán bộ Đoàn, Đoàn viên, Thanh niên tỉnh Kiên Giang năm 2022. Ban Thường vụ
Huyện đoàn đề nghị các cơ đoàn phát động, phổ biến đến 100% đoàn viên,
Thanh niên, học sinh tham gia hội thi, cụ thể như sau:
1. Cách tham gia: truy cập https://tuoitregiongrieng.com/a4t và làm theo
hướng dẫn.
2. Thể lệ hội thi: (kèm theo thể lệ của Tỉnh đoàn).
3. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 25/10/2022 đến ngày 13/11/2022.
Nhận được công văn đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai đến tất
cả Đoàn viên, thanh niên, học sinh cùng tham gia./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Nguyễn Việt Nam Nghị
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DOAN TNCS HO CHi MTNH
Rqch Gid, ngdy2$thang 10 ndm 2022

KE HO .CH
Td chric HOi thi truc tuy6n Tim hi6u ludt Thanh ni0n trong c:ln bQ Dohn,
rloirn vi6n thanh ni6n tinh Ki6n Giang ndm 2022'

Thuc hiqn chuong trinh c6ng t6c Eodn vd phong trao thanh thidu nhi ndm
2022;Ban Thu.ong vu Tinh Dodn t6 chric HQi thi tryc tuyen Tim hi6u lu4t Thanh
ni6n trong cdn b6 Eoirn, Doirn vi6n thanh ni6n tinh Kidn Giang ndm 2022, cv th€'
nhu sau:

l/ MUC giCH. Vru cnu
1. Mgc tlfch.

r6ng trong cal bd Dodn, doan viOn, thanh nidn, g6p
phAn phd bi6n, gi6o dqc lu{t Thanh ni6n, nAng cao nhan thric chinh tri, b6i du6ng
iy tu6og c6ch rnang cho c6n b0 Dodn, doirn vi6n, thanh ni6n.

- Tuydn truyAn

sAu

ni6n vdLo thUi ti6n lao ci6ng, c6ng t6c, thuc hiqn nhiQm vu chuy€n m6n, hi6n kd
cho c6ng t6c DodLn vir phong trdo thanh thieu nhi.
2. YGU cf,u
- HOi thi phdi dugc chuAn bi chu d6o, c6 su chi cl4o chdt ch€ ve mit nQi
duns vd hinh thric; tao rhdnh c6c ho4t dQng thi dua s6i noi dd thuc su c6 chuyen
bitinl nang cao chdtluo.ng, hiQu quA c6ng t6c tuy€n tmydn cria Dodn'
- DAy manh c6ng t6c th6ng tin tuy6n truy6n v0 hQi thi tao sric lan t6a, thu
hrit d6ng dho cin b0 Dodn, dodn vi€n, thanh ni€n du thr.

IVDOI TUqNG, THOI GIAN
1. Diii tuqng dg'thi: c6n b0 dodn, Eodn vi€n, thanh ni€n, hoc sinh,

sinh

viOn trone todn tinh.
Z. fnol gian td chuc
- Phrit dQng cuQc tlti:Ngiry 25/lA/2422.
- Kh rhrtc cuQc rlti: Ngny 13/1112022- Cbng bii vd trao giai thtong: Dp kien Thtug 1112022

IIV HiNH THT'C, NQI DUNG
1. Hinh thti'c thi
- Thi tr6c nghiQm truc tuydn tt6n fanpage Tinh Dodn.
- Thi sinh tham gia d5"g ky th6ng tin c6 nhdn vd ldm bdi thi theo mAu,
nhQn bdi thi bang hai c6ch:
+ Qudt me QR de tham gia hQi thi.

+ Di€n link dg thi hodc chon link dU rhi

sau:

https ://forms. gle/i 8tm evGvv 3 UCekKN 8

Luu !t: Trudnglqp chua c6 Chimg minh nh6n d6n thi c6 thti cung c6p
s6 Chring minh nhAn dAn cua bd hodc me.
- V6i ttri sinh chi duoc rham gia du rhi 1 lAn.
- Thi sirrh_than gia trd loi 30 cdu hoi tr6c nghi6m trong thdi gian 45 phrit.
- panJ6 chr?c sd chon 07 bdi c6 c6u trA loi dring nhi6u nhAt trong thdi gian
nhanh nhSt d€ trao gi6i.
2. NQi dung thi: LaQt Thanh ni2n ndm 2020 (thanz khdo qua link ndy;
Itttps://Ihuvienphapluat. ,-nivturltant VanJtoa-,YaJtoi.iLuat-thanh-nien-so-571
]()2 0-OH1 1-4 I 6260.a"spx )

IV/ GI]II THUONG CUOC THI
- Ban T6 chric sd trao OZ giai tnuomg cho c6c c6 nhAn dat giai g6m
khen cua BCH Tinl Dodn va ri6n rhuone kdm theo:
l- 0l giai
: 1 .200-.000 dong
+ 01 gi6i nhi
: i.000.000 d6ng
+ 02 gi6iba
: 800.000 dOng m6i gi6i
r
;
,,,,
f uJ grar Knuyen
KJrlch
: 500.000 d6ng m5i giai

Bing

nhdt

V/ TO CHTIC TFITIC HIEN
l. C6p tinh
- Xdy dpng k6 hoach vd tri6n khai ddn c6c huyQn, thanh doan,

dodLn

truc

thu6c.

.

. - Giao Ban Tuy€n gi6o Tinh dodn ld dom vi chiu tr6ch nhi€m theo d6i, d6n
ddc ti6n d0 trien khai cria c6c don vi. Tham muu vi€c thanh lf,p Ban T6 chric, xdy
drmg ng6n hdng cdu h6i, dep 6n tr6c nghidm, c6ng b6 k€t qu6 tr€n website Tinh
doan.
i
r l
;
,
i
^
- Tt.i,
Ihret Ike phan
mem thi truc. fuydn tr€n
fanpage. chiu trdch nhiQm huong
d6n k! thuAt c6 li€n quan; ddng tAi k6 hoach, c6u h6i, ktlt qun, tuy6n truydn h6i thi
l6n website Tinh dodn.
2. HuyQn, thirnh Doirn, Dodrn trr3c thuQc
- XAy dqng vdn bAn chi clao 100o/o chn b0 dodn cdc cdp tham gia,50yo
dodn vi6n cua cdc co sd Eodn truc thu6c. Khuydn khich thanh ni€n, hoc sinh, sinh
vi6n tham gia cu6c thi.

_
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- Cung c6p th6ng tin, tdi liQu, hucrng d6n ciic nQi dung cria HQi thi trCn cec
website, mang xd hQi cria don vi.
c6ng t6c tuy€1 truydn, thudng xuy6n kitim tra, chi dao' d6n
- fing
",t*g
d6c viQc thuc hi6n d dcrn v! minh d6 tham gia HQi thi dat k6t qua tdl
*Th6ng tin chi tidt ri HOt thi, cdc don v! vui ldng lien h€ d6ng
9!1t {ly^Y
564805
0968
thoqi:
Ei€n
dodn'
gido
Tinh
TuyLn
viAn
Ban
fic
C6"S
Gia Huy

Zalo).

-

TrCn ddy ld K6 hoach t6 chirc HQi thi tryc tuyt5n Tim hi6u Luat Thanh nien
trong c6n bO D;an, iloan viOn thanh ni6n tinh Ki0n Giang ndm 2022, dC nghi c6c
tlon vi can cri kd hoach tri6n khai thuc hiQn.

Noi nh4n: "4-

- Ban Tuy6n gi6o TU Doin;
- Ban DAn vAn TU, Ban TuY€n girio TU;
- 24 tlon vi truc thu6c;
- Website Tinh Doan ;
- Luu VP, BTC.

TM. BAN TIilJONG W TiNHDOAN
HO Bi THI-I

