
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam 

lần thứ VII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ 

XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam 

 
 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân 

tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông 

dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Điều lệ Hội Nông dân 

Việt Nam với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

- Nhằm tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân và các tầng lớp Nhân dân 

trong tỉnh hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội 

Nông dân Việt Nam lần thứ VII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh 

Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, 

từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của 

các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết sớm 

đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. 

- Yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền về nội 

dung, hình thức, thể lệ Hội thi nhằm thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân 

tham gia. 

II. CHỦ ĐỀ, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC: 

1. Chủ đề: Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt 

Nam lần thứ VII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ 

XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. 

2. Đối tượng:  

- 100% cán bộ, công chức, viên chức Tỉnh Hội và Hội Nông dân các huyện, 

thị xã, thành phố. 

- 100% các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội cấp xã. 

- Khuyến khích các chi hội trưởng, chi hội phó, cán bộ, hội viên nông dân 

tham gia. 
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3. Hình thức tổ chức: 

- Hội thi được tổ chức trực tuyến trên Website Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa: 

http://hoinongdankhanhhoa.org.vn 

- Người dự thi làm bài dự thi online trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử 

khác có kết nối internet bằng việc lựa chọn đáp án trả lời đúng theo hướng dẫn và 

thời gian quy định của Ban Tổ chức Hội thi. 

- Số lượng câu hỏi trong 01 đợt thi là 15 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi 

phụ dự đoán số lượng người tham gia dự thi của đợt thi đó. 

4. Thời gian tổ chức: Bắt đầu từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/5/2020 

(chia làm 04 đợt thi, mỗi tháng 02 đợt thi) 

III. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: 

1. Cách tính điểm: 

- Đối với cá nhân: Mỗi đợt thi, mỗi người tham gia 01 lần sau khi đã đăng ký 

thông tin cá nhân và hoàn thành đầy đủ các câu hỏi trắc nghiệm trong từng đợt.  

Trả lời đúng mỗi câu hỏi được tính 02 điểm (hai điểm). Trường hợp có nhiều 

người bằng điểm nhau thì căn cứ vào kết quả dự đoán số lượng người dự thi trong 

câu hỏi phụ. Kết quả được tính qua mỗi đợt thi. 

- Đối với tập thể: Ban Tổ chức trao giải tập thể cho các huyện, thị, thành Hội 

có nhiều lượt người tham gia dự thi và đạt giải cao qua 04 đợt thi. 

2. Cơ cấu giải thưởng: 

- Giải cá nhân: 01 giải Nhất: 500.000đ 

 01 giải Nhì: 300.000đ 

 01 giải Ba: 200.000đ 

- Giải tập thể: 01 giải Nhất: 1.500.000đ 

 01 giải Nhì: 1.000.000đ 

 01 giải Ba: 700.000đ 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Đối với Hội Nông dân tỉnh: 

- Xây dựng Kế hoạch, Thể lệ, đồng thời tuyên truyền, phát động Hội thi, 

hướng dẫn Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố tham gia cuộc thi; Giao Ban 

Tuyên giáo tham mưu 04 bộ đề thi và đáp án; tạo lập nội dung thi trên website của 

Hội để tổ chức Hội thi; trực tiếp theo dõi, tổng hợp kết quả từng đợt thi trên Website 

Hội Nông dân tỉnh. 

- Giao Ban Tổ chức – Kiểm tra phối hợp Ban Tuyên giáo tham mưu ra quyết 

định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải thưởng. 

2. Đối với Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố: 

http://hoinongdankhanhhoa.org.vn/


Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Hội thi, phát động rộng rãi đến cán bộ, 

hội viên, nông dân tham gia dự thi đạt kết quả cao nhất. 

Hội thi sẽ tổ chức tổng kết trao giải vào dịp tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng 

đầu năm 2020 của Hội Nông dân tỉnh. Yêu cầu các Ban, Văn phòng, Trung tâm Hỗ 

trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân các huyện, 

thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. 

 

 

 

Nơi nhận: 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

- Thường trực TW Hội (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Ban Tuyên huấn TW Hội; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Thường trực và các Ban Tỉnh Hội; 

- HND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu VP, Ban TG. 

 

 

(Đã ký) 

 

 

              Nguyễn Trọng Trung 

 


