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KẾ HOẠCH  

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Lá phiếu trách nhiệm”  

tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Thực hiện Kế hoạch số 249 -KH/TĐTN-TCXDĐ ngày 10/5/2021 của Ban 

Thường vụ tỉnh đoàn về việc Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày bầu cử đại biểu 

Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Tây Bắc xây dựng kế hoạch hưởng ứng cuộc 

thi trực tuyến “Lá phiếu trách nhiệm”, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền sâu rộng để đoàn viên, thanh niên nhận thức rõ mục đích, ý 

nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; thấy rõ được vị trí, vai trò, 

tổ chức của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh 

đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2. Vận động đoàn viên, thanh niên tích cực, chủ động tham gia bầu cử, thực 

hiện quyền lợi chính trị và trách nhiệm công dân của mình để lựa chọn bầu ra những 

người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của 

Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.  

3. Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ Sơn La hướng tới bầu cử, để sự 

kiện này thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. 

4. Các hoạt động chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu 

cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 phải được tổ chức bài 

bản, hiệu quả, có sức lan tỏa tốt, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn 

vị và đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

II. THỂ LỆ 

1 Thời gian: 

- Thời gian mở cổng thi trực tuyến: từ 9h00 ngày 17/5/2021. 

- Thời gian đóng cổng thi trực tuyến: hết ngày 22/5/2021. 

- Thời gian trao giải: theo Thông báo của Tỉnh đoàn. 

2. Đối tượng: Cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên toàn trường có độ tuổi từ 18 

đến 35 tuổi. 

3. Nội dung: 

- Hiến pháp năm 2013. 



- Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014. 

- Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân năm 2015. 

- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. 

- Các Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-

TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế 

hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách 

nhiệm của cử tri. 

- Tài liệu Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời 

kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những 

vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây. 

4. Hình thức: 

4.1. Bước 01: 

- Thí sinh tham gia dự thi bằng cách truy cập vào đường link được đăng tải 

trên fanpage: https://www.facebook.com/tinhdoansonla hoặc website: 

http://tinhdoansonla.gov.vn 

4.2. Bước 02: 

- Thí sinh điền thông tin cá nhân  

- Sau đó Click vào biểu tượng “Bắt đầu thi” 

4.3. Bước 03: 

- Thí sinh gia dự thi bằng cách trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu 

có các đáp án gợi ý (sắp xếp theo ký tự: A, B, C, D …) để thí sinh lựa chọn 01 đáp 

án đúng. 

- Sau khi hoàn thành, thí sinh click vào biểu tượng “Nộp bài” để kết thúc phần 

thi của mình. 

5. Căn cứ tính kết quả dự thi: 

- Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tính kết quả dự thi của các thí sinh bằng các tiêu chí sau: 

+ Trả lời đúng 20 câu hỏi trắc nghiệm. 

+ Thời gian hoàn thành dự thi nhanh nhất. 

+ Thời điểm dự thi sớm nhất. 

- Điều kiện xét trao giải là thí sinh phải đảm bảo trả lời hết và đúng 20 câu trắc 

nghiệm của cuộc thi. 

III. GIẢI THƯỞNG 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao: 01 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải 

khuyến khích. 

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

- Mỗi thí sinh chỉ tạo 01 tài khoản tham gia thi; không được tạo nhiều tài khoản 

khác nhau hoặc mượn tên người khác để tạo tài khoản tham gia thi. 

- Đối với những thí sinh có hành vi gian dối, cùng “một người” mà tạo nhiều 

tài khoản khác nhau hoặc tự ý thay đổi thông tin cá nhân trên hệ thống thi trực 

https://www.facebook.com/tinhdoansonla
http://tinhdoansonla.gov.vn/


tuyến thì Ban Tổ chức sẽ “không công nhận” đối với thí sinh đó. Đồng thời, có hình 

thức phê bình đối với cơ sở Đoàn, Hội của thí sinh dự thi. 

- Thí sinh dự thi phải khai báo đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân bắt 

buộc theo yêu cầu. Trường hợp thí sinh khai báo thiếu thông tin hoặc thông tin không 

chính xác sẽ không được tính kết quả dự thi. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thường Đoàn trường  

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, triển khai Cuộc thi trực tuyến “Lá phiếu trách 

nhiệm”  tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tới các liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc;  
- Giao các Liên chi đoàn tổng hợp, báo cáo số lượng đoàn viên thanh niên 

tham gia. Yêu cầu: mỗi đoàn viên phải đăng ký và tham dự thi tối thiểu 02  lần. 

2. Các liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc 

- Triển khai Kế hoạch và nội dung cuộc thi tới tất cả các chi đoàn, đoàn viên 

trong đơn vị. 

- Chủ động theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả về Văn phòng đoàn trường  

trước ngày 24/5/2021. 

Ban Thường vụ đoàn trường Đại học Tây Bắc đề nghị các Liên chi đoàn, chi 

đoàn trực thuộc quan tâm, triển khai thực hiện./. 

 

 

  
Nơi nhận: 

- Ban TCXDĐ tỉnh đoàn; 

- Ban Thường vụ đoàn trường; 

- Các liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc; 

- Lưu VP. 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG 

PHÓ BÍ THƯ 
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