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Chuyè'n KE HOILCH 
Ltlu hó si sã T chfr9 cuôc thi trtrc tuyn tim hiu kin t?frc v bin, dão Vit Nam 

To quoc ben bo"song nam 2022 

I. Mic dich, yêu cu 

1. Muc dIch 

- Thc hin nhim vii tuyên truyn v bin, dão theo tinh th.n Ng quyt 
D.i hi di biu toàn quc 1.n thir XIII cüa Dâng, Nghj quyt s 36-NQ/TW ngày 
22/10/2018 cua Ban Chap hanh Trung iwng Dang (khoa XII) ye phat trien ben 
vtng kinh t bin Vit Nam dn nàm 2030, tm nhin dn nàm 2045; K ho.ch 
thc hin cong.  tác tuyên truyn bin, dáo dn nàm 2025 và Huóng dn tuyên 
truyn cong tác bin, dâo 11am 2022 cña Ban Tuyên giáo Trung uang. 

- Nâng cao nh.n thic hiu bi& cüa nhân dan, nh.t là th h tré v vj trI, vai 
tro cua bien, dao trong sir nghiçp xay dmg va bao vç To quoc; khcn diy, boi 
di.r5ng tinh thn yêu nuóc, lông tçr hào dan tOe, " thic báo v chü quyn, toàn vn 
lãnh thé; khuyn khIch tinh thn tim hiu, hçc t.p trong dan chiing, ding thôi 
cung cap thông tin, ftr lieu cho cong tác nghiên cfru v nhfing linh c lien quan 
den biên, dâo; mang den mOt  san choi lành manh,  bô Ich cho nhân dan. 

- Dôi mâi nOi  dung, hlnh thirc, da dng hóa các phuang thüc thông tin, tuyên 
. ,s • , ,' . A ... truyen ye bien, dao; img diing cong nghç so, phi.rcrng thuc truyen thong hin dai  de 

tang ci.thng tInh lantóa, huóri tói các di ti.rçrng khácnhau. 
A 2. Yen can 

- NOi  dung thông tin barn sat quan dim, chü trtrong cüa Dãng, chfnh sách, 
pháp luât cüa Nha nurc; dam bão tInh chfnh thng, churi xác, phãn ánh da dng 
các khIa cnh khác nhau eüa cong tác bin, dào. 

- Co k hoach  truyn thông c%1 th d cuOc  thi thu hut ducic dông dào các 
tang lap nhân dan, nh.t là th h tré hu?rng üiig tham gia, trO thành tth thành mOt 
trong nhffiighot dng sinh hoat  chInh trj, truyn thông xã hOi  sâu rng v d tài 
bien, dao que huong. 

- Cong tác ch.m thi cong b.ng, khách quan, k& qua duçc cong b cong 
khai, minh bach;  có t thie 1 tng kt và trao giãi trçng th. 
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II. ThM gian, di tirqng tham dir, hInh thfrc t chfrc, giäi thir&ng 

1.ThMgian 

- Cuc thi dçr kin di.rçic t chrc tir tháng 6 dn tháng 8/2022. 

- L tng k& và trao giâi thithng: Tháng 9-10/202 1 (dir kin thrçic truyn hlnh 
trirc tip trén các kênh song phát thanh, truyn hInh cCia Trung ucmg và dja phi.rong). 

2.Diitwqngdirthi 

- Cuc thi dành cho tt cá cong dan Vit Nam trong và ngoài nLrrc, ngui 
rnrâc ngoai dang cong tác, sinh sng và hçc tp & Vit Nam, không giói hn d tui. 

- Các thành viên Ban Chi dao,  Ban T chüc, Hi dàng chuyên môn, HQi 
dng Giám khào không dugc tham gia dv thi. 

3. Hlnh thfrc thi 

3.1. Vôngthitun 
F • S A A I Tin sinh tham gia tra loi cau hoi trac nghiçm theo h.Inh thi.rc trirc tuyen trong 

khoãng thôi gian 04 tun: 

+ Tu&n 1: 27/6 dn 3/07/2022 

+ Tun 2: 04/7 dn 10/07/2022 

+ Tun 3: 11/7 dn 17/07/2022 

+ Tun 4: 18/07 dn 24/07/2022 
, A' 3.2. Vong ban ket 

VOng thi ban kt dir kin t chirc trong tháng 8-9/2022. HInh thcrc thi trirc 
tip trên nn tang truy&n thông cüa Cuc thi (co th là trên Website ho.c App cña 
cuôcthi). 

Se1 thi sinh tham giá vông thi ban kt là 80 nguäi, trong do 40 ngithi tir mi 
tun thi (mitu&n l,y 10 ngLthi có dim cao nh.t), 40 ngithi có dim tIch ifly cao 
that sau 4 tuan tin. 

Trong tru&ng hcip cácthI sinh có cüngdim se1 tIch ffiy cao rih.t thI sê xét 
un tien theo thai gian tham gia de dtt &rçic diem so tren. 

3.3. Vông chung ke't toàñ quo'c 

Vông thi chung k& toàn que1c duçic te1 chtrc trvc tip, d kin vào thang 9-
10/2022 ti thu do Ha Ni. Hinh thirc thi dói kháng trrc tip. 15 tin sinh có te1ng 
dim se1 cao nht cüa yang thi Ban kt diiçic tham gia Vông chung ke1t, &rçic be1c 
thàm thành 5 di, mi dcii có 3 thành vien. 

Ban To' chc Cuc thi ban hành th 1c1  chi tiê't dé' 1r1én khai thtc hin. 
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4. Cách thfrc tham gia 

Cách 1: Truy cp Website: http://www.toquocbenbosong.vn  d dang kI 
dàng th.p thông tin tham gia cuc thi. 

Cách 2: TIm và tãi l'rng dung "T quc ben bè song" trên din thoai di dng 
t1r kho ng ding App Store (di vâi h diu hành lOS) và CH Play (di vth h 
diu hành Android). 

Cách 3. Truy cp gián tip thông qua các banner miii tham gia cuôc thi 
duqc dãng trén giao din trang chU cüa các Co quan báo chI, truyên thông dê dàng 
k/ dang nhp thông tin tham gia cuc thi. 

5. Co' cu giãi thurng 

5.]. Vông thi tucn 

- 10 thI sinh cO dim thi cao nht hang tun dirçic nh.n giái thu&ng tun 
(tin thrning), gm có: 01 giãi nh.t, 01 giâi nhI, 01 giãi ba, 10 giâi khuyn khIch. 

••7. A P S 5 1 IS A - 01 gial tp the danh cho thorn thi co thanh tich xuat sac that (dr hen). 

5.2. Vông ban ke't 

80 thI sinh duçirc chn tham gia vOng thi ban kit, mi thI sinh di.rçic nhn 
Gi.y chi'mg th.n kern theo tin thirâng cüa Ban T chüc. 

5.3. Vông chung ke't toàn quc 

- Giái d3i tuye'n: 01 Giâi Nht, 01 Giãi NhI, 01 Giãi Ba, 02 giãi Khuyn KhIch; 
mi giâi gm: Giy Chüng nh.n, biu trung kern theo tiên thu&ng cüa Ban To chüc. 

- Giái cá nhân: Ngixñ có s dim tIch lüy cao tht tInh dn sau khi kt thüc 
vông chung két toàn quôc, diem cá than cüa vOng chung kêt toàn quôc là so diem 
cüa cã dôi tuyn. 

S hxçing giãi thuâng sê do Ban Chi dao,  Ban T chüc Cuc thi quy& djnh 
diu chinh trong qua trinh thirc t t chüc các vOng thi. 

III. T chü'c thuc hiên 

1. Thành Ip  Ban Chi do, Ban T chüc và Hi ding chuyên mon 

1.]. Thành lçp  Ban Chi dgo Cu5c thi gm dai  din lãnh clao các co quan: 
Ban Tuyên giáo Trung uong; BO Ngoi giao; B Giáo dic và Dào tao;  B Lao 
dng, Thuong bith và Xä hi; BO Van hóa, Ththao và Du ljch; B Tài nguyen 
và Môi tnr0ng; Tng cic ChInh trj Quan di Nhân dan Vit Nam; Trung 1.rong 
Doàn Thanh niên Cong san H ChI Minh. 

- 01 Dng chI Lãnh dao  Ban Tuyén giáo Trung uong là Tru&ng Ban Chi dao 
Cuôc thi. 
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1.2. Thành 1p  Ban Ta chic Cu& thi gm dai  din länh do cp ViiICc cüa 
các ca quan có dng chI Lãnh do tham gia Ban Chi do Cuc thi (nhix nêu trén). 

- Mii di din Lnh do các co quan báo chI tham gia Ban T chrc Cuc 
thi: Báo Nhân Dan; Thông thn xA Vit Nam; Dài Truyn hInh Vit Nam; Dài Ting 
nói Vit Nam; Báo Quân di Nhân dan; Báo Cong an Nhân dan; Báo Din tü Dàng 
Cong san Vit Nam; Cng Thông tin din tà ChInh phü; Truyn hInh Quc hi 
Vit Nam; Trung tam Phát thanh - Truyn hInh Quan dci. 

- Mñ di din Lânh do các cci quan phi hçip tham gia Ban T chirc Cuc thi: 
B Tu 1nh Hâi quân; B Tu 1nh Bt di Biên phông; B Tu 1nh Cãnh sat Bin 
Vit Nam. 

1.3. Thành 4p Hç5i c1ng chuyen mon gm d?i  din 1ânh dao  cac Vi, don vj 
thu9c B9 Ngoi giao (Uy ban Bien girn quoc gia); Bc Giao dc va Dao tao; Bp 
Van hóa, The thao và Du ljch; B Lao dng - Thuong binh và Xâ hi; B Tài 
nguyen và Môi trirng (Tng cic Bin và Hái dão Vit Nam); B Tii 1nh Hái quãn; 
B Tu 1nh B dcii Biên phông; B Tu 1nh Cành sat Bin Vit Nam. 

1.4. Thành lip  Ban Thir kj Cuç$c thi gm các dng chI chuyên viên V Thông 
tin di ngo.i và Hqp tác quôc t. 

2. Phân cong nhim vti 

2.1. Ban Tuyên giáo Trung irol'zg 

- Là co quan chü trI, thuing trirc chi do t chi'rc Cuc thi. 

- Don dc các co quan báo chI dang tãi th I Cuc thi, d.t e-banner trén 
giao din trang chü các co quan báo chI, truyn thông; chi dao  cong tác thông tin, 
tuyên truyn v cuOc  thi trén báo chI và các nn tang ming xâ hi. 

- Giao Vi Thông tin di ngoi và Hqp tác quc t lam du m& thi.rông trirc, 
giüp vic Ban Chi do, Ban To chüc Cuc thi và thrc hin các ni dung lien quan 
gOm: xây drng ké hoch to chrc Cuc thi, the 1, ni dung câu hôi; dê xuât danh 
sách Ban Chi do, Ban T chüc, Ban Thu k, Hi dng chuyên môn, Ban Giám 
khâo cüa các vöng thi; phi hçip v&i các co quan, don vj t chirc l ting kt, trao 
giái Cuc thi; huy dng các ngun xâ hi hóa hqp pháp phic vi cong tác t chüc 
và trao giãi thiràng Cuc thi. 

- Giao Van phông phi hcrp Vii Thông tin di ngoi và Hcp tác quc t thirc 
hin các thu tiic c.n thit d mua ten min toquocbenbosong.vn t chüc Cuc thi. 

2.2. Bó Ngogi giao 

- Tham gia Ban Chi do, Ban T chrc, Hi dng chuyên môn, Ban Giám 
kháo cüa vông chung kt toán quc (co van ban d nghj riêng). 
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- Phôi hcip chi dao  thông tin, tuyên truyên ye Cutc thi den vi dông dáo 
cong dng ngithi Vit Narn a nuâc ngoài và b.n be quc t. 

2.3. Tang cyc C7-iInh trj Quán di N/ian dan. Vit Nam 

- Tham gia Ban Chi do, Ban T chüc, Hi dng chuyên môn, Ban Giám 
khão cüa vông chung k& toàn quc (co van ban d nghj riêng). 

- Chi dto C%lc Tuyên hu,n chü trI, phi hqp vâi các co quan, don vj thucc 
Quân di trin khai thirc hin các ni dung sau: 

+ Chi do các cor quan báo chI trong Quân dti t chüc tuyên truyn v Cuc 
thi (dang tãi th 1 Cuc thi, 1 phát dng, 1 tng kt và trao giài;...). 

+ Chi do Trung tam Phát thanh - Truyn hinh Quan di: Xây dirng, trin 
khai kjch ban chuorng trInh; ghi hInh phong sir linh kin phiic vi L phát dng, 
Vông thi tun, Vông thi ban kt, Vông thi chung k& và L tng kt, trao giâi cuc 
thi (co truyn hInh trirc tip trên Kênh Quc phông Vit Nam); Phi hqp vai Ban 
Tuyen giao Trung uong duyçt thiet ke san khau, sanh sr kiçn, am thanh, anh sang; 
xây dirng chirang trInh van ngh chào mmg,... 

2.4. Bó Giáo duc và Dào tio 

- Chi dao  cap üy, ban giám hiu các trithng dai  hçc, hçc vin, cao däng 
trong cã nithc ti diu kin thun 1çi d Doàn Thanh niên - Hi Sinh viôn truang 
tuyên truyn, vn dng hgc sinh, sinh viên tham gia Cuc thi. 

- Tham gia Ban Chi do, Ban T chüc Cuc thi (co van ban d nghj riêng). 

2.5. Bô Lao dç5ng, Thu'ong binh và Xà hç51 

- Chi dto c.p üy, ban giám hiu các triràng cao dng, trung c.p trong cá 
nuóc to diu kin thun 1?i  d Doàn Thanh niên - Hi sinh viên tnrâng tuyên 
truyn, vQn dng hçc viên, sinh viên tham gia Cuc thi. 

- Tham gia Ban Chi do, Ban T chi'rc Cuc thi (co van ban d nghj riêng). 

2.6. Trung uvng Doàn Thanh niên Cc5ng san H ChI Minh 

- Tham gia Ban Chi dao,  Ban T chüc, Hi ctng chuyên mon Cuc thi va 
thành viên Ban Giám khâo yang chung k& toàn quc ('co van ban d nghj rieng). 

- T chi'rc phát dng, trin khai cong tác tuyên truyn, tham gia t chüc cáo 
vông thi tu.n, ban kt, thi chung kt vâ tng kt, trao giái thu0ng. 

- Co hInh thüc tuyên truyn, vn dng di ngQ doàn viên, hi viên, thanh 
niên trên câ nuóc tham gia Cuc thi. 

- Phi hqp M chCrc Cuc thi "Ta quc ben b& song" tren nn tang U'ng ding 
Thanh niên Vit Nam (theo hInh th&c nhing link webs ite Cuç5c thi len trên thig dyng 
Than/i niên Vit Nam); ting hqp, lQp danh sách các cá nhân dat  giãi các vông thi. 
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2.7. Ban Tuyên giáo các tinh zy, thành zy,  dãng ñy trirc thu5c Trung u'o'ng 

- Chi do, djnh hiróng thông tin, tuyên truyn rng ri v Cuc thi ti qun 
t A A 9 9 A 9 A I •A I 

chung nhan dan ci da phuang va cap uy, can bQ, dang vien ti cac co quan, don vl 
tnxc thuc. 

A I A I A I A A A A - Tto dieu kiçn de can b9, dang vien, doan vien, hçi vien, thanh men, hpc 
sinh và các tang lap nhân dan tham gia Cuc thi dt kêt qua tot. 

2.8. Các cc quan, don vj, to2  ch&c Ca nhán khác 

- Tharn gia Ban Chi do, Ban T chüc, Hi dng chuyên mon Cuc thi, Ban 
Giam khao vong chung ket toan quoc theo de ngh cua Ban Tuyen giao Trung irang. 

- Phi hçp vci Ban Tuyên giáo Trung uang và các Co quan, don vj lien quan 
t chüc Cuc thi. 

IV. Kinh phi 

Kinh phi t chirc Cuc thi trIch tir kinh phi thithng xuyên, không tr chü näm 
2022 (Chuong trInh Bin dông - Hâi dáo) và các nguôn huy dng xä hi hóa hçip 
pháp khác (nêu có)./. 

Noi nhân:  
- Die Trtrâng Ban (dê b/c), 
- Lanh do Ban, 
- Van phóng Trung i.rcnig Dãng, 
- Các bO,  ca quan (theo d/s), 
- Các c quan báo chI (theo d/s), 
- Ban Tuyên giáo các tinh üy, thãnh Uy, 
dãng üy trirc thuOc TW (de p/h), 
- Các vi, don vj: VP, TH, Tf, BCXB, 
- Vii TTDN va HTQT (5b), 
-LiruHC. 
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