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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
tổng kết Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến
“Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo Bác”
----Thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022), Ban
Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Cuộc thi trắc
nghiệm trực tuyến “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo Bác”. Cuộc thi
nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa, vùng đất và
con người Hà Tĩnh; ôn lại truyền thống, khắc ghi những tình cảm thiêng liêng, sự
quan tâm sâu sắc của Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
thể hiện lòng biết ơn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng,
các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã phấn đấu cho quê hương, đất nước;
nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người
lao động trong việc xây dựng tỉnh Hà Tĩnh nói chung và thành phố Hà Tĩnh ngày
càng giàu mạnh, văn minh.
Cuộc thi diễn ra trong 04 tuần (Từ 10 giờ 00, ngày 16/5/2022 đến 16 giờ,
ngày 09/6/2022) với 40 câu hỏi trắc nghiệm (mỗi tuần 10 câu hỏi). Sau gần 04 tuần
triển khai, Ban Tổ chức Cuộc thi báo cáo kết quả cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác lãnh đạo, tuyên truyền, tổ chức Cuộc thi
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Quyết định số 294 - QĐ/ĐUK,
ngày 26/4/2022 về việc thành lập Ban Tổ chức; ban hành Kế hoạch, Thể lệ triển
khai Cuộc thi và các văn bản chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ cơ sở, tổ chức đoàn thể
quan tâm, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, khí thế tham gia sôi nổi trong cán bộ,
đảng viên, đoàn viên, hội viên.
Một số cấp ủy cơ sở đã ban hành văn bản để hướng dẫn, quán triệt, đôn đốc
việc hưởng ứng tham gia tại cơ quan, đơn vị, đoàn thể mình và có thêm cơ cấu giải
thưởng riêng hoặc khen thưởng các cá nhân đạt giải, như: Đảng bộ Viễn Thông Hà
Tĩnh, Đảng bộ Cục Thuế, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh,
Đảng bộ Cục Hải quan, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường, Đảng bộ Viện Kiểm sát
nhân dân tỉnh; Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh;… nhiều đơn vị đã giao chỉ tiêu về
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số lượng tham gia dự thi, phân công cán bộ theo dõi, báo cáo kết quả thi hằng ngày
đã góp phần lan tỏa Cuộc thi trong toàn Đảng bộ Khối.
Để tuyên truyền về Cuộc thi, Ban Tổ chức đã xây dựng bộ nhận diện Cuộc thi
gồm: Banner, infographic hướng dẫn thể lệ Cuộc thi để đăng tải trên website Đảng
bộ Khối, các nhóm Zalo, Facebook; phối hợp với các cơ quan truyền thông xây
dựng phóng sự, viết tin, bài tuyên truyền, góp phần lan tỏa thông tin về Cuộc thi
đến các cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối.
Ban Tổ chức Cuộc thi chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tích cực truyền thông,
thông tin về Cuộc thi thông qua các nền tảng mạng xã hội để phổ biến, hướng dẫn,
vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia.... Đồng thời, thường xuyên cập
nhật, phản ánh tình hình triển khai, tiến độ Cuộc thi, đặc biệt tập trung phản ánh
những tập thể, cá nhân điển hình tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi. Sau mỗi
tuần thi, ngoài đăng tải kết quả trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối, Ban Tổ
chức Cuộc thi đều có thư chúc mừng các cá nhân đạt giải và biểu dương các đảng
ủy, chi bộ cơ sở tích cực chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham gia hưởng ứng... từ đó đã
tạo được hiệu quả tuyên truyền cao, có tác dụng khuyến khích cá nhân, đơn vị tiếp
tục tổ chức triển khai thực hiện và tham gia Cuộc thi.
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối - Cơ quan thường trực Cuộc thi đã phối hợp
với Văn phòng Đảng ủy Khối và bộ phận Công nghệ thông tin của Sở Thông tin và
Truyền thông vận hành phần mềm Cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử Đảng bộ
Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ưu tiên sắp xếp bố trí máy chủ và hạ tầng
kỹ thuật liên quan, phục vụ vận hành Cuộc thi ổn định, hạn chế tối đa sự cố khi
lượt truy cập tăng cao, cũng như đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.
Để cung cấp tài liệu tham khảo cho người dự thi Ban tổ chức Cuộc thi đã
đăng tải đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15
năm thành lập thành phố Hà Tĩnh và các bài viết, tư liệu liên quan đến câu hỏi
hàng tuần lên Trang Thông tin điện tử Đảng bộ Khối giúp cho người dự thi có
thêm nguồn thông tin cần tìm hiểu.
2. Kết quả Cuộc thi
Kết thúc Cuộc thi, có 11.624 người đăng ký tài khoản với 148.140 lượt người
tham gia dự thi; số lượng lượt người trả lời đúng cả 40 câu hỏi là 133.212 người
(chiếm 90% số lượt người tham gia). Có những tuần thi thu hút sự tham gia của rất
nhiều cán bộ, đảng viên, người lao động, cao điểm như tuần 02 đã có 43.859 lượt
thi, trong đó có 40.288 lượt người trả lời đúng cả 10 câu hỏi. Kết quả này đã thể
hiện sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, sự tham gia tích cực của đông đảo cán
bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về Cuộc thi; đồng thời thể
hiện tinh thần chủ động học tập, tự giác tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về lịch sử, văn
hóa vùng đất con người Hà Tĩnh, kết quả những năm tháng Hà Tĩnh học tập và làm
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theo lời dạy của Bác, cùng những thành tựu nổi bật trong 15 năm thành lập thành
phố Hà Tĩnh.
Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của 100% tổ chức đảng trực thuộc Đảng
bộ Khối, trong đó một số đơn vị có số lượt người tham gia cao như: Đảng bộ Ngân
hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Hà Tĩnh (73.854 lượt người
thi); Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh (9.379 lượt người thi); Đảng bộ Cục Thuế
(8.375 lượt người thi); Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Hà Tĩnh II (8.166 lượt người thi); Chi bộ Cơ quan Hội người mù (7.267
lượt người thi); Chi bộ Cơ quan Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh (3.781 lượt người thi);
Đảng bộ Cơ quan Tỉnh đoàn (2.639 lượt người thi); Đảng bộ Công ty Điện lực Hà
Tĩnh (2.304 lượt người thi); Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh (1.984 lượt
thi); Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh (1.770 lượt người thi);
Đảng bộ Viễn thông Hà Tĩnh (1.764 lượt người thi).
Kết thúc Cuộc thi, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Giấy khen cho 03 tập
thể có số lượt người dự thi nhiều và có nhiều cá nhân đạt giải; Ban Tổ chức Cuộc
thi đã trao Chứng nhận cho 44 cá nhân đạt giải, trong đó 04 giải Nhất; 08 giải Nhì;
12 giải Ba; 20 giải Khuyến khích.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
Cuộc thi được dư luận đánh giá là hoạt động có sức lan tỏa mạnh mẽ về mục
đích, ý nghĩa thiết thực và tạo điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ
niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố Hà
Tĩnh. Trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khích lệ cán bộ, đảng viên,
người lao động tích cực tìm hiểu lịch sử, văn hóa, truyền thống và những nhiệm
vụ của tỉnh, của Đảng bộ Khối, thành phố Hà Tĩnh, qua đó làm sâu sắc mối quan
hệ phối hợp giữa Đảng ủy Khối với Thành ủy Hà Tĩnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, thực
hiện tốt nhiệm vụ ở mỗi cơ quan, doanh nghiệp; cùng với các cấp, các ngành xây
dựng thành phố Hà Tĩnh nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung ngày càng giàu
mạnh, văn minh.
Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với giao diện tiện lợi, hấp
dẫn đã thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, người lao động tự
tìm hiểu, tham khảo các tài liệu, kiến thức để tham gia Cuộc thi; thể hiện sự đổi
mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục; phương tiện sử dụng linh hoạt (máy
tính và các thiết bị di động có kết nối mạng internet) tạo thuận tiện cho người tham
gia; trở thành phương thức tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, văn hóa, lịch sử hữu
hiệu và đáp ứng chủ trương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi
số trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể.
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Cách thiết kế câu hỏi, đáp án có nội dung phù hợp với đại đa số cán bộ, đảng
viên, người lao động tham gia Cuộc thi. Qua thống kê số điểm của lượt người dự
thi đạt được và đặc biệt là thống kê số lượng truy cập các bài viết tư liệu tham khảo
liên quan đến câu hỏi mỗi tuần thi cho thấy người thi đã rất tích cực, tinh thần tự
giác cao và có sự đầu tư trí tuệ, công sức cho Cuộc thi để có kết quả cao nhất (có
những bài tư liệu tham khảo hơn 2000 lượt xem).
Nhiều cấp ủy cơ sở đã quan tâm, kịp thời động viên, khuyến khích tạo điều
kiện cho cán bộ, đảng viên tham gia Cuộc thi và có cơ cấu khen thưởng riêng với
cá nhân đạt giải. Qua đó nâng cao chất lượng, quy mô của Cuộc thi; từng bước
phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, doanh nghiệp trong hoạt động tuyên
truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên.
2. Khó khăn, hạn chế
Một số đảng ủy, chi bộ cơ sở chưa chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm
trong việc theo dõi, truyền thông, đôn đốc hưởng ứng, tham gia Cuộc thi nên số
lượng người và lượt người tham gia Cuộc thi còn thấp.
Số lượng người tham gia dự thi giữa các đơn vị trong Đảng bộ Khối còn chưa
đồng đều chủ yếu tập trung ở các đơn vị lớn, số lượng cán bộ đông, thuận lợi trong
việc ứng dụng công nghệ thông tin; một số đơn vị số người thi và số lượt thi còn
tập trung vào một số đồng chí tích cực và thi thường xuyên, chưa có sự lan tỏa để
nhiều người hưởng ứng tham gia.
Cuộc thi được tổ chức trong thời gian ngắn, nên ít nhiều ảnh hưởng đến số
lượng người dự thi; các hoạt động tuyên truyền còn có những hạn chế từ đó làm
giảm hiệu quả, sức lan tỏa thông tin của Cuộc thi.
III. MỘT SỐ KINH NGHIỆM
- Cần có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác triển khai, đặc biệt trong công
tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn Cuộc thi, huy động sự tham gia
đồng hành của các cấp ủy, cơ quan, doanh nghiệp, phát huy vai trò các đoàn thể cơ
sở để khen thưởng kịp thời, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ
chức và tham gia Cuộc thi.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy, chi bộ cơ sở triển khai tổ chức Cuộc thi kịp
thời; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn
đốc việc triển khai ở các đơn vị trực thuộc và phải tổ chức triển khai tốt ngay từ cơ sở.
- Công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi phải kịp thời, liên tục, sâu rộng,
xuyên suốt... Tăng cường thời lượng tuyên truyền về Cuộc thi, các tài liệu phục vụ
Cuộc thi, gợi ý trả lời câu hỏi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là
trên Trang Thông tin điện tử của Đảng bộ Khối và của các cơ quan, doanh
nghiệp… để thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia.
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- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, trắc nghiệm trực tuyến là hoàn toàn phù hợp
với tình hình hiện nay và trong xu thế đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ
thông tin để đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần tác động tích cực
để hướng tới chuyển đổi số thành công.
- Tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, nguồn lực bảo đảm cho việc tổ
chức cuộc thi trực tuyến, nhất là về hạ tầng công nghệ thông tin, hoàn thiện phần
mềm để các cuộc thi trực tuyến trên Internet chất lượng được tốt hơn.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, (để b/c)
- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, (để b/c)
- Các đảng ủy, chi bộ cơ sở,
- Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy Khối.
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