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ĐOÀN TNCS HCM THÀNH PHỐ 

           THANH HÓA - HỘI AN   

*** 

Số 13 -KH/ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Hội An, ngày 02 tháng 11 năm 2020      

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử 60 năm  

Nghĩa tình thành phố Thanh Hóa- Hội An 
------------- 

 

Thực hiện Kế hoạch của Thành ủy Hội An và Thành ủy thành phố Thanh 

Hóa về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày kết nghĩa hai thành phố 

Thanh Hóa - Hội An. Nhằm tiếp tục khẳng định tình nghĩa sâu nặng, gắn bó keo 

sơn giữa hai thành phố trong 60 năm qua (1961 - 2021). Ban Thường vụ Thành 

đoàn Hội An và BTV Thành đoàn thành phố Thanh Hóa xây dựng Kế hoạch liên 

tịch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử 60 năm nghĩa tình thành phố 

Thanh Hóa - Hội An, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

- Khẳng định tình nghĩa sâu nặng được hình thành và phát triển qua 60 

năm (1961-2021) giữa hai thành phố Hội An - thành phố Thanh Hóa được xây 

dựng và phát triển từ những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

- Thông qua hoạt động kỷ niệm, góp phần nâng cao nhận thức và trách 

nhiệm của cán bộ, ĐVTN hai địa phương trong việc tiếp tục xây dựng tình đoàn 

kết, hữu nghị, đẩy mạnh hơn nữa sự giao lưu, hợp tác giữa hai thành phố Hội An 

– thành phố Thanh Hóa gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ Tổ 

Quốc trong thời kỳ mới. 

- Cuộc thi phải được triển khai đồng bộ trong các cấp bộ Đoàn hai địa 

phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh 

niên tham gia. 

II. NỘI DUNG – THỂ LỆ CUỘC THI 

1. Nội dung: Tìm hiểu lịch sử 60 năm kết nghĩa thành phố Hội An – 

thành phố Thanh Hóa 

2. Hình thức: Cuộc thi được tổ chức gồm hai phần thi: phần thi trắc 

nghiệm qua mạng internet và phần thi tự luận. 

* Đối với phần thi trắc nghiệm qua mạng internet: Đề thi gồm có 20 câu 

cho trắc nghiệm và một câu dự đoán số người tham gia đúng hoặc gần đúng nhất 

cho mỗi tuần thi, sẽ được đăng tải lên trang web tuoitrephohoi.vn trong tháng 

11/2020. 

(lưu ý: mỗi một thành viên tham gia đăng ký 01 tài khoản tham gia dự thi 

và thi không quá 20 lượt/tuần) 

* Đối với phần thi tự luận gồm 01 câu: 
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Câu hỏi: Bạn hãy nêu những cảm nhận của mình về 60 năm nghĩa tình 

thành phố Thanh Hóa - Hội An. Theo bạn, công trình ghi dấu ấn về tình sâu, 

nghĩa nặng giữa hai địa phương nào mà bạn tâm đắc nhất. 

Nội dung thi tự luận được viết trong giới hạn tối đa là 1.000 từ và đánh 

máy theo quy định chung (Font: Times New Roman; cỡ chữ: 14). Kết thúc thời 

gian thi tự luận các cơ sở đoàn trực thuộc chấm sơ khảo và chọn ra 02 bài thi 

chất lượng nhất gửi về Ban Tổ chức cuộc thi, đồng thời cơ sở đoàn trực thuộc 

gửi 02 bài về email của cuộc thi: 60namnghiatinh@gmail.com theo đúng thời 

gian quy định. Chủ đề của email được quy định như sau: <Họ và tên> - 

<CMND>. Trong bài thi phải điền đầy đủ thông tin sau: 

- Họ và tên 

- Ngày, tháng, năm sinh 

- Nơi thường trú 

- CMND 

- Nơi công tác 

- Nơi sinh hoạt Đoàn 

- Số điện thoại liên hệ (nếu có) 

3. Đối tượng tham gia 

- Tất cả cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên của 02 thành 

phố Hội An – thành phố Thanh Hóa. 

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký không được tham 

gia dự thi. 

4. Thời gian tổ chức 

 - Thời gian phát động: từ ngày 07/11/2020 đến hết ngày 15/12/2020. 

 - Thời gian thi trắc nghiệm: 

+ Tuần 1:         Từ ngày 16/11/2020 đến hết ngày 22/11/2020 

+ Tuần 2:         Từ ngày 23/11/2020 đến hết ngày 29/11/2020 

+ Tuần 3:         Từ ngày 30/11/2020 đến hết ngày 06/12/2020 

+ Tuần 4:         Từ ngày 07/12/2020 đến hết ngày 13/12/2020 

 

 - Thời gian nhận bài dự thi tự luận chậm nhất ngày 12/12/2020. 

  - Thí sinh tham gia nộp bài thi tự luận tại Văn phòng Thành đoàn của hai 

đơn vị. 

 - Thời gian tổng kết: 22/12/2020. 

5. Cơ cấu giải thưởng 

5.1. Đối với phần thi trắc nghiệm và tự luận: 

* Thi trắc nghiệm hằng tuần: 

- 01 giải nhất, trị giá:        1.000.000đ 

- 01 giải nhì, trị giá:        500.000đ/giải 

- 01 giải ba, trị giá        300.000đ/giải 

- 03 giải khuyến khích, trị giá:        200.000đ/giải 

           * Thi tự luận 

- 01 giải nhất, trị giá:        2.000.000đ 
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- 02 giải nhì, trị giá:        1.000.000đ/giải 

- 04 giải ba, trị giá          700.000đ/giải 

- 06 giải khuyến khích, trị giá:            500.000đ/giải 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành đoàn Hội An - Thành đoàn Thanh Hóa 

 - Xây dựng kế hoạch, triển khai và phát động Cuộc thi trong cán bộ, đoàn 

viên, thanh niên, học sinh, sinh viên hai địa phương tham gia. 

- Đảm bảo các điều kiện để tổ chức Cuộc thi. 

- Thành lập BTC, BGK, Tổ Thư ký Cuộc thi. 

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc hai địa phương 

- Căn cứ vào kế hoạch của Ban Thường vụ Thành đoàn hai địa phương, 

chủ động xây dựng kế hoạch và phát động trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học 

sinh, sinh viên của địa phương, đơn vị tích cực tham gia Cuộc thi. 

- Cung cấp thông tin, tài liệu, hướng dẫn các nội dung của cuộc thi trên 

các kênh thông tin của Đoàn hai địa phương. Nguồn tài liệu tham khảo có trên 

Website của Thành đoàn Hội An và Thành đoàn Thanh Hóa. 

- Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở đơn vị mình 

để tham gia cuộc thi đạt kết quả tốt. 

 Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày 

kết nghĩa hai thành phố Thanh Hóa – Hội An. Ban Thường vụ Thành đoàn 

Thanh Hóa - Hội An đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai 

thực hiện đạt hiệu quả ./. 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

THÀNH ĐOÀN HỘI AN  

 BÍ THƯ 

 

                   (đã ký) 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

THÀNH ĐOÀN TP. THANH HÓA 

PHÓ BÍ THƯ 

 

(đã ký) 

  

                  Hồ Khá 

 

 

Nơi nhận: 
- BTV Tỉnh đoàn Quảng Nam, Thanh Hóa; 

- Các Ban chức năng Tỉnh đoàn Quảng 

Nam, Thanh Hóa; 

- BTV Thành ủy Hội An, TP. Thanh Hóa; 

- BDV, BTG Thành ủy 02 địa phương; 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc; 

- Lưu VP.                             

Đỗ Tiến Tới 


