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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ
học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”
năm 2020

Kính gửi: Các trường trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 2163/SGDĐT-VP ngày 04/9/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo Khánh Hòa về việc triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào
tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để cán bộ quản lý, giáo viên và học
sinh tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.
2. Đối tượng dự thi
a) Bảng A: Dành cho học sinh phổ thông (bao gồm học sinh các trường
trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường
xuyên).
b) Bảng B: Dành cho công dân Việt Nam đang theo học tại các đại học, học
viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và học sinh trung cấp sư phạm ở trong và
ngoài nước.
c) Bảng C: Dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ,
đoàn viên, thanh niên, lưu học sinh Việt Nam, những người quan tâm và dự thi
(dưới 35 tuổi).
3. Cách thức đăng ký
- Thí sinh đăng ký tài khoản trực tuyến tại trang điện tử của Cuộc thi:
http://hocvalamtheobac.vn từ 09h00 ngày 24/8/2020. Tài khoản sẽ được xác nhận
qua thư điện tử cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài
khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.
- Thí sinh có thể tải ứng dụng (app) hocvalamtheobac để đăng ký và tham
dự thi.
- Thí sinh xem thông tin chính thức về Cuộc thi trên các trang điện tử sau:
+ http://hocvalamtheobac.vn;
+ http://www.moet.gov.vn;
+ http://www.gdtd.vn;
+ http://www.doanthanhnien.vn;
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+ Fanpage: https://www.facebook.com/hocvalamtheobac/.
4. Hình thức thi
- Thí sinh dự thi làm bài trắc nghiệm trực tuyến trên trang điện tử
http://hocvalamtheobac.vn.
- Thời gian thi thử: Bắt đầu từ 09h00 ngày 31/8/2020 đến 22h00 ngày
13/9/2020.
- Thời gian thi trắc nghiệm cá nhân Vòng loại: Từ 10h00 ngày 14/9/2020
đến 22h00 ngày 01/11/2020 (thời gian cụ thể thi các vòng loại được nêu trong
Thể lệ).
Mọi thông tin chi tiết về Cuộc thi các đơn vị vui lòng liên hệ Phòng Giáo
dục và Đào tạo Nha Trang (qua tổ Hành chính, đ/c Nguyễn Phương Nguyên,
email: npnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn, SĐT: 0982.707.714).
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai thực
hiện tốt các nội dung nêu trên./.
(Đính kèm Quyết định ban hành Thể lệ và Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020)
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- UBND thành phố (VBĐT – báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Thành ủy (báo cáo);
- Lưu: VT, Nguyên.

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Nguyên Lập
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