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           CHI BỘ THPT  ĐÔNG ANH 
                 Số: 23/KH-THPTĐA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022 

KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền và triển khai Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 15/5/2022 
của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 20230, 

tầm nhìn đến năm 2045 
            Thực hiện Kế hoạch số 57- KH/BTGTU ngày 13/07/2022 của Ban Tuyên Giáo 
Thành ủy về Tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15- NQ/TW, ngày 05/05/2022 của 
Bộ Chính trị về phương hướng, nghiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045,thực hiện kế hoạch số 123- KH/HU của Huyện ủy Đông Anh, chi 
bộ trường THPT Đông Anh xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai hội thi tìm 
hiểu về Nghị quyết 15-NQ/TW như sau:  
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Hội thi được triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và Đoàn viên thanh niên 
nhằm phát huy ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu học 
tập, nghiên cứu Nghị quyết 15-NQ/TW, nhất là về vị trí, vai trò và các chủ trương, định 
hướng của Bộ Chính trị đối với Thủ đô Hà Nội. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và 
học sinh, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
15-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII trong xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội 
“Văn hiến-Văn minh-Hiện đại”. 

- Thông qua Hội thi, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò quan 
trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045; 
tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả 
tiềm năng, lợi thế của Thủ đô. 

- Công tác tuyên truyền về Hội thi cần được tiến hành trước, trong và sau khi kết 
thúc hội thi, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả. 
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC 

1. Đối tượng: Cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh. 
2. Hình thức thi: Hội thi tìm hiểu về Nghị quyết 15-NQ/TW gồm 02 vòng thi (Có 

Thể lệ chi tiết kèm theo) 
- Vòng sơ khảo : Thi trắc nghiệm trực tuyến diễn ra trong 4 tuần trên nền tảng thi 

trực tuyến www.tuyengiaothudo.vn . 



- Vòng  chung khảo : diễn ra dưới hình thức sân khấu hóa với 03 vòng thi ( trắc 
nghiệm, thuyết trình, trả lời câu hỏi ) 

3. Nội dung: 
- Tìm hiểu về những nội dung cơ bản của Nghị quyết 15-NQ/TW (như: lý do ban 

hành Nghị quyết, điểm mới trong tên gọi của Nghị quyết, kết cấu của Nghị quyết, những 
quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, các chỉ tiêu cơ bản…) 

- Tìm hiểu về những thành tựu chủ yếu trong việc thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW 
về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 – 2020” 

- Đóng góp ý kiến, hiến kế, phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả 
trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW để nghị quyết sớm đi vào cuộc 
sống 

III. TIẾN ĐỘ, THỜI GIAN THỰC HIỆN 
1. Từ ngày 20/7/2022 đến ngày 31/7/2022 

        Học tập nghị quyết 15 của Bộ chính trị và tìm hiểu về Hội thi. 
2. Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 28/8/2022 
Hướng ứng, tham gia các Vòng thi: 
 - Vòng sơ khảo: diễn ra trong 04 tuần từ ngày 01/8/2022 đến ngày 31/8/2022. 
- Vòng chung khảo: dự kiến tổ chức ngày 15/9/2022 dưới hình thức thi “sân khấu 

hoá” 
- Tổng kết và trao giải cuộc thi: được tổ chức ngay sau khi kết thúc vòng thi chung 

khảo. 
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
1. Vòng sơ khảo: 
- 03 thí sinh có điểm thi cao nhất hằng tuần được nhận giải thưởng tuần (Giấy khen 

của Ban Tuyên giáo Thành uỷ và tiền thưởng), gồm có: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải 
ba 

- 01 giải đặc biệt dành cho đơn vị có số lượng thí sinh tham gia thi nhiều nhất theo 
tuần 

2. Vòng chung khảo:  
- Giải đội tuyển: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba; mỗi giải gồm: Bằng khen của 

Ban Thường vụ Thành uỷ kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức Hội thi. 
- Giải thí sinh có bài thi tự luận xuất sắc nhất: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba 

(Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành uỷ và tiền thưởng) 
       
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  



         
1. Chi ủy: Xây dựng kế hoạch, tuyên truyền phổ biến trong đến các đoàn thể trong 

nhà trường 
- Đôn đốc, tổng hợp báo cáo Huyện ủy 

2. CB, GV, NV và HS: Nghiên cứu Nghị quyết 15, nghiên cứu thể lệ cuộc và tham gia 
đủ vòng sơ khảo. Nếu được chọn vào vòng chung khảo sẽ tiếp tục dự thi 
3. Chế độ tổng hợp, báo cáo 
- Các đ/c tổ trưởng chuyên môn tổng hợp thành viên tổ tham gia và báo cáo chi bộ (đ/c 
Lan) 
- Bí thư Đoàn TN tổng hợp đoàn viên thanh niên tham gia của các Chi đoàn và báo cáo 
chi bộ (đ/c Lan). 
        Thời gian báo cáo :  

+Tuần 1 : Trước 17h ngày 07/08/2022 
+Tuần 2 : Trước 17h ngày 14/08/2022 
+Tuần 3: Trước  17h ngày 21/08/2022 
+Tuần 4 : Trước 17h ngày 28/08/202 

- Chi bộ báo cáo về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước 9h ngày 08/08/2022, 15/08/2022; 
22/08/2022 và 29/08/202: đc Lan 
 
Nơi nhận:                                                                                   
- Ban Tuyên giáo HU;                                                                        
- Chi bộ,Tổ chuyên môn, VP; 
- BCH Đoàn trường; 
- Lưu: CB           

BÍ THƯ 
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