
 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI  

Số:         /KH-TĐHHN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Về việc Triển khai Tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 

 

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về 

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020”; 

Căn cứ Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII 

về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 

ngành Giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-BGDĐT, ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ 

Giáo dục đào tạo về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021; 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành Kế hoạch triển 

khai Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” năm 2021 theo công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau: 

I. Mục đích và Yêu cầu 

1. Mục đích 

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII đến toàn 

thể cán bộ, đảng viên, viên chức, giảng viên, người lao động và sinh viên đang công 

tác, học tập tại trường năm 2020. 

Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2021) 

và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021) và kỷ niệm 

các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2021. 

Góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 
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Góp phần thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về tặng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.  

Tôn vinh các tấm gương tiêu biểu trong công tác, học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, cá 

nhân đổi mới, sáng tạo thiết thực, hiệu quả trong công tác, giảng dạy và học tập tại 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

2. Yêu cầu 

Triển khai Cuộc thi sâu rộng đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh 

viên trong độ tuổi đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội. 

II. Đối tượng, Nội dung, hình thức thi 

1. Đối tượng 

- Toàn thể các cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trong độ tuổi sinh hoạt 

đoàn đang công tác, giảng dạy, học tập tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội. Cụ thể phân bổ số lượng cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên tham gia thi 

của các khoa, bộ môn quản lý sinh viên tối thiểu như sau: 

- Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường: 3.000 thí sinh. 

- Các khoa: Môi trường, Công Nghệ Thông tin, Quản lý đất đai mỗi khoa ít 

nhất 400 thí sinh. 

- Các khoa, bộ môn còn lại: mỗi khoa, bộ môn ít nhất 30 thí sinh. 

2. Nội dung thi 

- Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; những bài học về 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Nội dung cơ bản trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tác phẩm “Dân 

vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam. 

- Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, 

phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 35 năm đổi mới (1986-

2021), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

3. Cách thức đăng ký dự thi  

- Thí sinh đăng ký tạo tài khoản trực tuyến trên trang điện tử của Cuộc thi: 

http://hocvalamtheobac.vn . Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử cá nhân. Mỗi 

thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi. 

- Thí sinh tải ứng dụng (app) hocvalamtheobac để đăng ký và tham dự thi. 

http://hocvalamtheobac.vn/
http://hocvalamtheobac.vn/
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- Thí sinh của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tham dự Cuộc 

thi tại Bảng B. 

4. Hình thức dự thi 

4.1. Vòng loại (gồm 04 tuần thi) 

Vòng loại gồm có 04 tuần thi, thí sinh được quyền thi tối đa 04 lần/tuần thi. Bài 

thi có điểm số cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ là kết quả ghi nhận thành tích 

của thí sinh trong mỗi tuần thi. 

Thí sinh trả lời 30 câu hỏi trong vòng 10 phút. Thời gian được tính từ lúc thí 

sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Trả lời đúng được 10 điểm, trả 

lời sai không không bị trừ điểm. Điểm số tối đa của thí sinh trong vòng thi này là 300 

điểm. Trong quá trình thi, thí sinh có thể quay lại chỉnh sửa phương án đã trả lời hoặc 

lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào. 

Kết thúc vòng loại, điểm của thí sinh là tổng điểm của 04 tuần thi (xét theo 

điểm thi và thời gian thi được ghi nhận trong mỗi tuần thi). 

Nhà trường lựa chọn 05 thí sinh có kết quả thi cao nhất (nhưng điểm thi của 

mỗi tuần cần đạt từ 150 điểm trở lên) tham dự vòng thi Bán kết. 

4.2. Vòng Bán kết 

Cách thức thi vòng Bán kết giống như thi Vòng loại. Nhưng tại vòng thi Bán 

kết thí sinh chỉ được thi tối đa 02 lần. Lần thi có điểm số cao nhất, thời gian làm bài 

ngắn nhất sẽ là kết quả chính thức của thí sinh. 

Kết thúc vòng thi Bán kết, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 50 thí sinh có điểm số cao 

nhất, thời gian làm bài ngắn nhất vào thi vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc. 

4.3. Vòng Chung kết 

Cách thức thi vòng Chung kết giống như thi vòng Bán kết. Nhưng tại vòng thi 

Chung kết thí sinh chỉ được thi tối đa 01 lần. Bài thi có điểm số cao nhất, thời gian 

làm bài ngắn nhất sẽ là kết quả chính thức của thí sinh. 

III. Thời gian tổ chức Cuộc thi và các vòng thi 

1. Thời gian tổ chức Cuộc thi 

- Thời gian thi thử: Bắt đầu từ 09h00 ngày 23/8/2021 đến 22h00 ngày 

09/9/2021. 

- Phát động Cuộc thi: Thứ 6 ngày 10/9/2021 (Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban 

hành công văn phát động). 

- Thời gian thi: Từ 10h00 ngày 10/9/2021 đến 22h00 ngày 28/11/2021. 

2. Thời gian tổ chức các vòng thi 

2.1. Vòng Loại: Từ 10h00 ngày 10/9/2021 đến 22h00 ngày 31/10/2021. 

- Tuần 1: Từ 10h00 ngày 10/9/2021 đến 22h00 19/9/2021. 
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- Tuần 2: Từ 09h00 ngày 27/9/2021 đến 22h00 03/10/2021. 

- Tuần 3: Từ 09h00 ngày 11/10/2021 đến 22h00 17/10/2021. 

- Tuần 4: Từ 09h00 ngày 25/10/2021 đến 22h00 31/10/2021. 

Sau khi kết thúc mỗi tuần thi, ban tổ chức công bố danh sách 10 thí sinh đoạt 

giải tuần vào 09h00 ngày thứ sáu của tuần kế tiếp. 

Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng bán kết của Cuộc thi, vào 

09h00 ngày 05/11/2021. 

2.2. Vòng Bán kết: Từ 09h00 ngày 08/11/2021 đến 22h00 ngày 14/11/2021. 

Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Chung kết toàn quốc của Cuộc 

thi vào 09h00 ngày 19/11/2021. 

2.3. Vòng Chung kết: Từ 09h00 đến 22h00 ngày 28/11/2021 

Công bố kế quả xét các giải cá nhân của các bảng thi vào 09h00 ngày 

30/11/2021. 

IV. Giải thưởng 

- Theo thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” năm 2021 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1170QĐ-BGDĐT 

ngày 05 tháng 4 năm 2021). 

- 05 thí sinh của Nhà trường được lựa chọn tham dự Vòng bán kết được Nhà 

trường xem xét khen thưởng theo quy định, các thí sinh khác là học viên, sinh viên 

tham dự Cuộc thi được cộng điểm rèn luyện theo quy định. 

V. Một số quy định chung 

- Thí sinh chỉ được sử dụng 01 tài khoản duy nhất đã đăng ký để dự thi. 

- Thí sinh có biểu hiện gian lận sẽ không được Ban tổ chức công nhận kết quả 

và xét giải. 

- Nếu thí sinh có bất kỳ thông tin cá nhân nào sai lệch so với thẻ sinh viên, 

chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh thì không được 

tính kết quả và xét giải. 

VI. Thành lập ban chỉ đạo Cuộc thi 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trách nhiệm 

1 Bà Lê Thị Trinh Phó Hiệu trưởng Trưởng ban 

2 Ông Nguyễn Văn Hưởng Trưởng phòng CTSV Ủy viên 

3 Ông Lê Trung Kiên Bí thư Đoàn trường Ủy viên 

4 Ông Đỗ Ngọc Tú Chuyên viên Phòng CTSV Ủy viên Thư ký 
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VII. Tổ chức thực hiện và công tác phối hợp. 

Công tác triển khai Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021, được phổ biến đến các Lãnh 

đạo các đơn vị trực thuộc trường, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà trường, các 

Liên chi đoàn trực thuộc đoàn trường, các Chi đoàn, các lớp sinh viên để triển khai 

thực hiện theo Kế hoạch đề ra. 

1. Phòng công tác sinh viên: chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh làm đầu mối xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch và là đơn vị thường 

trực theo dõi Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh” năm 2021 trong phạm vi Nhà trường; có trách nhiệm theo dõi toàn bộ kế 

hoạch, kịp thời báo cáo Hiệu trưởng những vấn đề đột xuất để xin ý kiến chỉ đạo kịp 

thời. 

2. Ban Chấp hành đoàn Trường: phối hợp triển khai kế hoạch đến toàn thể các 

Liên chi đoàn, các Chi đoàn trực thuộc để có giải pháp cụ thể, hữu hiệu, cho học viên, 

sinh viên và tập thể lớp tham gia cuộc thi đầy đủ. 

3. Các Khoa, Bộ môn quản lý sinh viên: quán triệt, yêu cầu Chủ nhiệm lớp triển 

khai nghiêm túc kế hoạch Tổ chức Cuộc thi đến từng tập thể lớp học viên, sinh viên. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 của Nhà trường. 

Yêu cầu các đơn vị trong Nhà trường căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện. Trong quá 

trình triển khai có vướng mắc báo cáo Nhà trường (thông qua Phòng Công tác sinh 

viên) để được hướng dẫn thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch HĐT (để báo cáo); 

- Lãnh đạo trường (để báo cáo); 

- BCH Đoàn TNCSHCM (phối hợp thực hiện); 

- Các đơn vị trong trường (thực hiện); 

- Chủ nhiệm các lớp sinh viên, học viên (thực hiện); 

- Website Nhà trường; 

- Lưu: VT, CTSV.ĐNT.(02). 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Thị Trinh 
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