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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2043/SGDĐT-CTTT

Cần Thơ, ngày 05 tháng 8 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ
học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”
năm 2021

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;
- Các cơ sở giáo dục trực thuộc;
- Trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề
nghiệp quận, huyện.
Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Triển khai Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo
viên, học sinh, học viên.
2. Hướng dẫn, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ quản lý,
giáo viên, học sinh, học viên tham gia Cuộc thi theo đúng Thể lệ Cuộc thi.
3. Một số thông tin về Cuộc thi
3.1. Nội dung thi: Xem trong Thể lệ Cuộc thi đính kèm.
3.2. Hình thức thi: Thí sinh đăng ký và tham gia làm bài thi trực tuyến tại
trang điện tử của Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn từ 09h00 ngày 23/8/2021.
3.3. Thời gian thi:
3.3.1. Thời gian thi thử: Bắt đầu từ 09h00 ngày 23/8/2021 đến 22h00 ngày
09/9/2021.
3.3.2. Thời gian thi: Từ 10h00 ngày 10/9/2021 đến 22h00 ngày 28/11/2021.
- 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. Điểm thi vòng loại của thí sinh là tổng số điểm
của 04 tuần thi.
Tại mỗi tuần thi thí sinh phải trả lời 30 câu hỏi trong vòng 10 phút. Mỗi câu trả
lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ 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.
+ Tuần 1: Từ 10h00 ngày 10/9/2021 đến 22h00 ngày 19/9/2021.
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+ Tuần 2: Từ 09h00 ngày 27/9/2021 đến 22h00 ngày 03/10/2021.
+ Tuần 3: Từ 09h00 ngày 11/10/2021 đến 22h00 ngày 17/10/2021.
+ Tuần 4: Từ 09h00 ngày 25/10/2021 đến 22h00 ngày 31/10/2021.
Sau khi kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức công bố danh sách thí sinh đoạt
giải tuần (có 10 thí sinh/bảng/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.
- Vòng Bán kết: Từ 09h00 ngày 08/11/2021 đến 22h00 ngày 14/11/2021.
Thí sinh được quyền thi tối đa 02 lần trong khoảng thời gian trên. Lần thi có
điểm số cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ là kết quả chính thức của thí sinh.
Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Chung kết toàn quốc của
Cuộc thi vào 09h00 ngày 19/11/2021.
- Vòng Chung kết: Từ 09h00 đến 22h00 ngày 28/11/2021.
Thí sinh chỉ được quyền thi 01 lần trong khoảng thời gian trên.
Công bố kết quả xét các giải cá nhân của các bảng thi vào 09h00 ngày
30/11/2021.
Thông tin cập nhật về Cuộc thi được Ban Tổ chức đăng tải trên các trang
thông tin điện tử: http://hocvalamtheobac.vn, http://www.moet.gov.vn,
http://www.doanthannien.vn,
http://www.gdtd.vn
và
Fanpage
https://www.facebook.com/hocvalamtheobac/.
(Đính kèm Quyết định số 170/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2021 và Kế hoạch số
336/KH-BGDĐT ngày 05/4/2021).
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện đúng các nội dung
nêu trên, báo cáo kết quả tham gia Cuộc thi Vòng loại về Sở Giáo dục và Đào
tạo qua hộp thư điện tử phongcttt.socantho@moet.edu.vn trước ngày 07 tháng
11 năm 2021./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hồng

