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*** 

Số:         -CV/TĐTN-BTG 
“V/v tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu  

Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

 

Trà Vinh, ngày      tháng 9 năm 2021 

 

 

      Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc 

 

Căn cứ Kế hoạch số 412-KH/TWĐTN-BTG, ngày 26/8/2021 của Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn về việc “Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Nghị quyết Đại 

hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam”; 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực 

thuộc triển khai phát động cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia cuộc thi 

với nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tham gia 

Đoàn viên, hội viên, thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 35 tuổi trong và 

ngoài nước.  

2. Nội dung thi 

- Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

- Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện 

Đại hội XIII của Đảng. 

- Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng. 

- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. 

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021 - 2026. 

- Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa 

XII và một số nội dung khác về đại hội. 

- Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng. 

3. Hình thức, thời gian tổ chức cuộc thi  

- Vòng thi Tuần (hình thức trực tuyến trên app Thanh niên Việt Nam) được 

diễn ra trong 05 tuần, thời gian từ ngày 15/9 - 24/10. 

- Vòng thi đội tuyển: Dự kiến tổ chức trong các ngày 01/11, 03/11, 05/11, 

07/11, 09/11, 11/11, 13/11, 15/11/2021. 

- Vòng thi Bán kết: dự kiến tổ chức ngày 22/11 và 24/11/2021. 

- Vòng thi Chung kết (hình thức đối kháng sân khấu): dự kiến tổ chức ngày 

10/12/2021.  



(Đính kèm thể lệ cuộc thi) 

Mọi chi tiết liên hệ đồng chí Nguyễn Thúy Liễu, Phó trưởng ban Tuyên giáo 

Tỉnh đoàn, số điện thoại 0918.594.894.  

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt 

Nam là hoạt động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

và tuổi trẻ cả nước nhằm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai  thực hiện tốt. 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TT TĐ; 

- Các ban TĐ, TT SHTTN; 

- Lưu VT, BTG. 

BÍ THƯ 

 
 

 
 

 

Trần Trí Cường 
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