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THỂ LỆ HỘI THI  
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  

với chủ đề “Sáng mãi tên Người” 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 40-KH/ĐTN ngày 9/5/2016 của BTV Đoàn trường) 

 

I. CHỦ ĐỀ HỘI THI: “Sáng mãi tên Người”.  

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, THỜI GIAN THI. 

1. Đối tượng dự thi:  

- BCH Đoàn, Liên chi hội sinh viên các khoa 

- Thành viên các CLB đội nhóm trực thuộc Đoàn trường quản lý 

- Bí thư chi đoàn, chi hội trưởng  

- Sinh viên trong toàn trường quan tâm 

* Đối tượng bắt buộc 

- Đảng viên là sinh viên thuộc các chi bộ trong trường. 

- Đoàn viên ưu tú đã tham gia lớp Đối tượng đảng. 

2. Thời gian, địa điểm: 

Thời gian đăng ký: từ ngày 09/5/2016 đến 12g00 ngày 16/5/2016  

Địa điểm: tại VP. Đoàn – Hội (Phòng E103, Cơ sở 3, ĐH Lạc Hồng hoặc 

trên trang me với user: ddhung) 

Thời gian thi: 

- Vòng loại: 16g30 – 20g00 ngày 16/5/2016 – Phòng B203, Cơ sở 1. 

- Vòng chung kết: 16g30 – 20g00 ngày 17/5/2016 – Phòng B203, CS 1. 

III. NỘI DUNG THI. 

Nội dung thi tập trung vào các vấn đề:  

- Tuổi trẻ Lạc Hồng học tập và làm theo lời Bác từ những đức tính tiêu biểu 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Những vấn đề liên quan đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh của tuổi trẻ Lạc Hồng. 

- Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- 10 chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh. 
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- Các tác phẩm, lời dạy, câu nói của Bác. 

- Các bài hát, bài thơ, tác phẩm về Bác. 

- Những phim tư liệu, hình ảnh về Bác. 

* Ghi chú: Các nội dung trên đây được giới hạn trong danh mục tài liệu 

tham khảo phát hành kèm theo kế hoạch và Ban Tổ chức sẽ gửi những câu hỏi 

tham khảo của Hội thi đến các đơn vị. Những nội dung kiến thức mang tính phổ 

thông có thể không có trong danh mục tài liệu tham khảo. 

IV. HÌNH THỨC THI. 

1.  Hội thi có 02 vòng gồm: 

* Vòng loại: các cá nhân đăng ký sẽ làm bài trắc nghiệm 25 câu và 01 câu 

tự luận trong thời gian 60 phút; BTC sẽ chọn 50 cá nhân có điểm cao nhất vào 

vòng chung kết. 

* Vòng chung kết: Gồm 50 cá nhân thi đấu chọn ra 01 giải Nhất, 01 giải 

Nhì, 01 giải Ba và 03 giải Khuyến khích. 

2. Nội dung các vòng thi: 

- Vòng loại: “SÁNG MÃI NIỀM TIN THEO NGƯỜI”. Điểm tối đa: 

100 điểm. 

+ Hình thức: Các thí sinh tham gia trả lời 25 câu hỏi trắc nghiệm và 01 

câu tự luận trên giấy trong thời gian 60 phút. 

+ Nội dung: kiến thức về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

tập trung vào các phẩm chất cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những tấm 

gương tập thể và cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm 

gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

- Vòng chung kết: gồm có 02 phần thi 

* Phần 1: “TỰ HÀO THANH NIÊN THẾ HỆ HỒ CHÍ MINH”. Điểm 

tối đa: 50 điểm 

+ Nội dung: Quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt 

Nam; các phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân ta từ năm 1858 đến 

1975; lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai, các phong trào hành 

động cách mạng của tổ chức Đoàn từ khi thành lập đến nay; kiến thức văn hóa - 

xã hội, những sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội trong tỉnh, trong nước và quốc 

tế. Các kiến thức về trường Đại học Lạc Hồng 

+ Hình thức: Các thí sinh tham gia trả lời 25 câu hỏi trắc nghiệm trong 

20 phút trên giấy. Chọn ra 24 thí sinh có điểm cao nhất của phần 1 để bốc thăm 

chia làm 6 đội thi phần tập thể ở phần 2. 

* Phần 2: “SÁNG MÃI NIỀM TIN THEO NGƯỜI”. Điểm tối đa: 50 

điểm 
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+ Nội dung: Trình bày các vấn đề tâm đắc về cuộc đời hoạt động của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, tập trung vào các phẩm chất cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh; những tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm 

theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

+ Hình thức: Các thí sinh có tối đa 05 phút để trình bày về trình bày một 

vấn đề tâm đắc nhất về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 

gương điển hình tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam hoặc tỉnh Đồng Nai trong việc 

học tập và làm theo lời Bác. Hình thức thi là thuyết trình tập  

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

01 giải nhất:  Tiền thưởng + giấy khen của Đoàn trường 

01 giải nhì:  Tiền thưởng + giấy khen của Đoàn trường 

01 giải ba:  Tiền thưởng + giấy khen của Đoàn trường 

03 giải khuyến khích: Tiền thưởng + giấy khen của Đoàn trường 

Lưu ý:  BTV Đoàn trường sẽ cấp giấy chứng nhận tham gia cuộc thi cho 

50 bạn lọt vào Chung kết xếp hạng.  

BAN TỔ CHỨC HỘI THI  


