
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

Số:        -KH/TĐTN-TCKT 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Trà Vinh, ngày      tháng 9 năm 2021 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội thi Tin học trẻ  

Khối cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang năm 2021 

-------- 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 

của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức 

hội thi Tin học trẻ khối cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang năm 2021 

với các nội dung cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao trình độ tin học cho cán bộ, đoàn viên, 

thanh niên khối công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; góp phần đẩy mạnh 

phong trào xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; nâng cao ý thức tự 

học tin học của cán bộ, đoàn viên, thanh niên khối công chức, viên chức, lực lượng 

vũ trang.  

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên khối công chức, 

viên chức, lực lượng vũ trang giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, khẳng định bản lĩnh 

và góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong thời kỳ 

mới; qua đó, từng bước xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức trẻ 

“Năng động, trí tuệ, xung kích, sáng tạo”.   

 - Thông qua hội thi, giúp cán bộ, công chức, viên chức trẻ nâng cao trình 

độ, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong nâng cao chất lượng công việc 

chuyên môn, góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát 

triển, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính. 

- Hội thi được tổ chức hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG DỰ THI 

1. Đối tượng: Là cán bộ, đoàn viên, thanh niên khối công chức, viên chức, 

lực lượng vũ trang không quá 35 tuổi (tuổi tính đến 31/12/2021; trừ các đồng chí 

đạt giải Nhất Hội thi những năm trước không được tham gia Hội thi này). 

2. Số lượng: Tổng số 86 người 

- Các huyện, thị, thành đoàn: Mỗi đơn vị 05 thí sinh. 

- Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn trường Đại học Trà 

Vinh: Mỗi đơn vị 15 thí sinh. 

- Đoàn Thanh niên Công an tỉnh: 05 thí sinh.     
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- Đoàn Thanh niên trong Quân sự và trong Bộ đội Biên phòng tỉnh: Mỗi đơn vị 

03 thí sinh. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Dự kiến ngày 10/10/2021 (01 buổi) 

2. Địa điểm: tại Trường Đại học Trà Vinh (số 126 Nguyễn Thiện Thành, 

khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh). 

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC (có Thể lệ kèm theo) 

1. Nội dung  

- Kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 

11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.   

- Thi kỹ năng sử dụng MS Office 2013 (Word, Exced, Powerpoint) theo 

chuẩn nâng cao.   

2. Hình thức: Thi trắc nghiệm và thực hành trên máy vi tính. 

* Thí sinh đạt thành tích cao tại hội thi sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 

cử tham gia Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VIII, năm 

2021 do Trung ương Đoàn tổ chức (dự kiến vào tháng 11/2021). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tỉnh đoàn 

Giao Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn là cơ quan thường trực chịu trách 

nhiệm tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn các nội dung có liên quan như: Dự trù 

kinh phí tổ chức hội thi; Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư 

ký hội thi; thông báo phân công nhiệm vụ cho các Ban và Trung tâm Sinh hoạt 

TTN; tham mưu tổ chức Hội thi theo Kế hoạch đề ra. 

2. Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc 

- Xin chủ trương lãnh đạo địa phương, đơn vị về việc đưa thí sinh về tham 

dự hội thi và tạo điều kiện hỗ trợ về phương tiện, kinh phí cho thí sinh về tham dự 

hội thi theo quy định tài chính. 

- Chọn thí sinh về tham gia hội thi đúng theo đối tượng và số lượng quy 

định. Bí thư các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, Trợ lý Ban Tuyên huấn - 

Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về đối tượng thí sinh của đơn vị tham 

dự hội thi; phân công 01 đồng chí trong Ban Thường vụ chuyên trách làm Trưởng 

đoàn. 

- Đoàn Trường Đại học Trà Vinh tham mưu cấp ủy: Hỗ trợ cơ sở vật chất, 

nhân lực, trang thiết bị, kỹ thuật (máy vi tính, máy chiếu, phòng thi, hội trường, 

điện, nước,...). 

- Lập danh sách trích ngang (Họ tên, năm sinh, chức vụ, đơn vị) cán bộ, 

đoàn viên, thanh niên dự thi gửi về đồng chí Phan Quốc Dương, chuyên viên Ban 
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Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn (gửi văn bản giấy có ký tên, đóng dấu và gửi kèm 

file word qua địa chỉ mail: btckt.tinhdoan@travinh.gov.vn) chậm nhất vào ngày 

30/09/2021.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ khối cán bộ, công chức, viên 

chức, lực lượng vũ trang năm 2021; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường 

vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc tham gia. Trong quá trình 

thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc phản ánh trực tiếp qua Ban Tổ chức – Kiểm tra 

Tỉnh đoàn, sđt: 0294 2245 888). 

 

 

 

 Nơi nhận:                                      

- Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, BT TW Đoàn (b/c);                           

- Ban Công tác thiếu nhi TW Đoàn (b/c);                                                       

- VP, BTC và UBKT TW Đoàn (b/c); 

- Các Huyện, Thành, Thị đoàn, Đoàn TT; 

- Lưu: VT, TCKT.                            

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ  

 

 

 

 

Trần Trí Cường 
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