
THANH U HA NOI DANG CONG SAN VIT NAM 
BAN TUYEN GIAO 

S -}BTGTU 

KE HOiCH 
T chfrc Hi thi tim hiu Nghi quyt 15-NQiTW ngày 05/5/2022 cüa B ChInh trj 

v phming hthng, nhiêm vu phát triên Thu do dn nm 2030, 
tam nhIn den nàm 2045 

Thc hin Huóng dn s 58- HD/BTGTW ngày 14/6/2022 ciia Ban Tuyên giáo 

Trung ixcing v huó'ng dLi nghiên c1ru, h9c tip, quán trit, tuyên truyên và triên khai 

thrc hin Nghj quy& sá 15- NQ/TW, ngày 05/5/2022 cüa B ChInh trj v phuong 

huàng, nhim vii phát trin Thu do Ha Ni dn näm 2030, t.m nhmn dn nrn 2045 

(sau day gi tá't là Nghj quyé't ]5-NQ/TW); K hotch s 79-KR!TU ngày 26/5/2022 

cüa Ban Thutmg vi Thành fiy trin khai Nghi. quyt s 15-NQ/TW; Kê hotch s 51-

KEIBTGTU ngày 17/6/2022 cüa Ban Tuyên giáo Thành u' v nghiên ci'ru, h9c tap, 

quán tri, tuyên truyn và trin khai thixc hin Nghj quy& s 15- NQ/TW, ngày 

0 5/5/2022 cüa Bô ChInh tri v phuong huông, ithim vçi phát trin Thñ do Ha Ni 

den nàm 2030, t.m nhIn dn näm 2045. Ban Tuyn giáo Thành uS' ban hành K 

hoch tè, chirc Hi thi tim hiu v Nghi, quy& 15-NQ/TW nhu sau: 

I. MIJC JJICH, YEU CAU 

- Hi thi ducic trin khai sau rng tâi can b, dáng viên và Nhân dan nhm phát 

huy S' thirc trách nhim, quyk tam chInE tr, tinh thn tir giác, gucing mu hçc tap, 

ngbin ciru Nghi. quy& 15-NQ/TW, nht là v vi tn, vai trô và các chü trucing, djnh 

huóng cña B ChInh trj di vâi Thñ do Ha Ni. 

- Dy manE  cong tao tuyên truyn, ph bin sâu rng trong can b, dãng viên 

và cáo tng Rip Nhân dan, tao  su dng thu.n, tin tithng và quy& tam thrc hin 

thng lgi Nghi. quyt 1 5-NQ/TW cña B ChInh trig  khóa XIII trong xây dirng và 

phát trin Thu dO Ha Ni "Van hin-Vàn minh-Hin di". 

- Thông qjia Hi thi, tao  sir thng nhát cao trong nhn thrc ye vi tn, vai trô 

quan trçng dc bit và yêu c.u, nhim v\1 phát trin Thñ do dn nàm 2030, tam nlñn 

2045; tao  buóc chuyn có tinh dt phá trong huy dng sirc mnh tng hgp, khai thác 

hiu qua tim nng, li th cña Thu do. 

Ha N5i, ngà'3tháng 7 näm 2022 
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- Hi thi phái duçic chun bi, chu dáo, t chi'rc nghiêm tCic, tránh hInh thirc, trin 

khai dñng tin d; dam bäo tInh khách quan, trung thirc, cong bang. 

- Cong tao tuyên truyên v Hi thi can dugc tin hành truó'c, trong và sau khi 

kt thc hi thi, vói nhiu hInh thi'rc phong phii, da dng, hiu qua. 

II. DOT TTNG, NOT  DUNG, HINH TIIOC vA P}1Tf(ING TIII5C 

1. Di üryrng: Can b, dàng viên, các tng lop Nhân dan Thu do 

2. Hlnh thfrc thi: Hi thi tim hiu v Nghi. quy& 15-NQITW gm 02 vöng thi 

(Co The' lç chi tiet kern theo,) 

2.1. Vông so khão: Thi träc nghim trçrc tuyn din rá trong 04 tun trên nn 

tang thi trirc tuyn www.tuyeniaothudo.vn. 

- ThI sinh tham gia dx thi bng cách truy cp vào website cüa Hi thi ti dia 

chi: www.tuyengiaothudo.vn, däng ki tài khoàn và tham gia thi 

- Mi thI sinh có 01 luGt thi mi tun. O mi luçit thi, thI sinh trà Ru 20 câu hOi 

dng trc nghim và 01 câu hôi tr lun. Trong do, vOi 20 câu hOi träc nghim, mi 

câu hOi có thui gian 30 giây d thI sinh vera d9c d và 0h9n dáp an trà Ryi. VOj mj 

câu trâ lOi dung, thi sinh duoc 05 dim; vOi câu hôi tir lun, thI sinh son câu trà 1?i 

trirc tip trên nn tang thi vOi s lucing 250 — 500 tur. 

- Sau môi tuân thi, Ban T chirc lixa chon 0 mi tun thi 03 thi sinh có dim s 

ph.n thi tr&c nghim cao nh.t, th?yi gian trà 16'i nhanh nht xét hur cao xung thp 

duçuc nh.n Giài tun; chrn di&n và 1ira 0h9n 04 thI sinli có phn trà Ru câu hOi tx 

1u.n xut s.c nht d tham gia Vông Chung khào cp Thành ph 

2.2. Vông chung kháo: din ra du0i hinh thirc thi "san khfu hoá" v0i 03 vông 

thi (trac nghim, thuyê't trinh, tn lO'i cáu hOi) 

16 thi sinh tham gia Vông chung k& (bao gàm 12 thI sinh dçzt thành tIch cao 

tgi VOng sci kháo, 04 thI sinh có bài thi t .luçn xuat sac) bc thm d chia thành 04 

dOi, mi di thi co 04 thành viên. 

Vông chung khào có 03 phn thi din ra trên sâu khu là: Trc nghim, Thuy& 

trInh và Trà 10i câu hOi, ci th: 

- Phthi thi tràc nghim: 04 di béc thàm d trà Rui gói câu hOi cña di mInh 

gm 10 cãu hói trc nghim v cáo ni dung cüa Hi thi, mi câu trá lui d(ing cluac 

10 dirn, trà l?ri sai hoc khOng dua ra ducic phuo'ng an trà Rui sê không ducuc dim 

va cáo dôi con lai duuc quyn trà Rui. Thà'i gian suy nghi và trá lôi dáp an cña mi 

câu hOi là 20 giây. 
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- Phin thi Thuyt trinh: Mi di thi cir 01 thI sinh di din cüa di tham gia 

bc thäm ngu nhiên chü d d. diu ic Ban T chirc chun bj truic. Mi di thi có 03 

phiit d suy nghT, chun bi; di din d,i thi s trInh bay trong 07 phüt. Dim ti da 

cho phn thi là 30 dim (Co bieu diem cy th4) 

- Phin thi Trã 1ô'i câu hôi: Ban Giám khào Hôi thi sê dành cho mi di 01 câu 

hôi và mi di có 03 phiit d chun hi, cr dai  din cüa di len trInh bay câu trà 1i 

câu hói cña Ban Giám khào. Ban Giám khào chm dim các dôi thi và diem tôi da 

cho phn thi là 20 dim (Co bié'u diem cy thê') 

3. Ni dung: 

- TIm hiu v nhtthg ni dung co bàn cña Ngh quy& 15-NQ/TW (nhu: 1 do ban 

hnh Nghi. quy&, dMm mi trong ten gi cña Nghj quy&, kt cu cüa Ngh quy&, nhüng 

quan dim, mlic tiêu, nhim vi, giài pháp thirc hin, các chi tiêu co ban...) 

- Tim hiu v nh&ng thành tiru chü yu trong vic thirc hin Ngh quyk 11-

NQ/TW v "Phuong hithng, nhim vii phát trin Thñ do Ha Ni giai doan 2011-2020" 

Dóng gop kin, hin k, phát hin và nhân rng nhtmg cách lam hay, hiu 

qua trong vic trin khai thc hin Nghj quy& 15-NQ/TW d nghi, quyêt só'm di vào 

cuc song 

Ill. TIEN DO, THOI GIAN TIII)C HIN 

1. Tfr ngày 30/612022 den ngày 20/7/2022 

- Ban hành K hoach Hôi thi; thành 1p Ban To chilic Hi thi; 

- Xây drng và thi& k phn mm Hi thi; 

- Xây dung ngân hang câu hOi trc nghirn, xây dirng phrnmgán và h thông 

câu hOi các phn thi Vông chung kháo 

2. Tr ngày 20/7/2022 den ngày 31/7/2022 

- To chiirc tuyên truyn v HOi  thi trên các phuong tin thông tin di chñng và 

hthngcác dGnv cccsi. 

- Du'a b câu hOi len phn mm, chy thfr phn mm thi; 

3. Tfr ngày 01/8/2022 den ngày 28/8/2022 

3.1. Phát dng Hi thi: Ngày 01/8/2022 

3.2. T chfrc các VOng thi: 

- J/Ong sa kháo: din ra trong 04 tun tr ngày 01/8/2022 dn ngày 31/8/2022, cui th: 

+ Tun 1: Bt d.0 hr 8h00 ngày 01/8/2022 dn 23h00 ngày 07/8/2022 

+ Tuân 2: Bat dâu hr 8h00 ngày 0 8/8/2022 dn 23h00 ngày 14/8/2022 

+ Tuân 3: Bt diu tr 8h00 ngày 15/8/2022 dn 23h00 ngày 21/8/2022 
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+ Tuân 4: B.t du tir 8h00 ngày 22/8/2022 dn 23h00 ngày 28/8/2022 

- Vông chung kháo: 16 thI sinh có thành tIch xut sc ti vông sci khào tham 

gia thi Vông chung khào dir kin t chüc ngày 15/9/2022 duOi hInh thiirc thi "san 

khdu hoá" 

- Tang kit và trao giái cu5c thi. dugc t chiirc ngay sau khi kt thilic vOng thi 

chung khào. 

IV. C CAU GlAd THIYONG 

1. Vông si khão: 

- 03 thI sinh có dim thi cao nht hang tun dugc nhn giài thuing tun (Giy 

khen cüa Ban Tuyên giáo Thành u' và tin thithng), gm có: 01 giài nht, 01 giài 

nhi, 01 giài ba 

01 giài dc bit dành cho don v có s luçing thi sinh tham gia thi nhiu nht 

theo tun 

2. Vông chung khão: 

- Giài di tuyn: 01 giài nht, 01 giài nhI, 02 giài ba; mi giài gm: Bang khen 

cüa Ban Thuà'ng vi Thành ui kern tin thu'ông cüa Ban To chiic Hi thi. 

- Giài thI sinh có bài thi ti.r iun xut sc nht: 01 giái nht, 01 giài nhi, 02 giài 

ba (Giky khen cüa Ban Tuyên giáo Thành u' và tiên thuóng) 

Can cz diu kiên thuc té', Ban T chc có the' b sung m2t  si giáiphy. 

3. Kinh phi thi'c hin: Kinh phi thirc hin dugc 1y t'r nguôn bô sung kinh phi 

ngoài dinh mirc nàm 2022 cho Ban Tuyên giáo Thành uS' Ha Ni 

V. TO CII(JC Till JC fflN 

1. Ban Tuyên giáo Thành u5r 

- Là co quan chü trI, thu'ông trixc chi dao  t chirc Hi thi. 

- Xây dirng k hoich t chiirc H,i thi, th 1, ni dung b câu hOi dam bào mi 

tu.n thi có 2 ho d (20 câu/bô) 

- D xu.t danh sách Ban Chi dao, Ban T chi'xc, Ban Giám khào, Hi dng 

chrn thi tu 1un, thu kS'  cüa FIi thi. 

- Don dc các co quan báo chI dàng tài th 1 Hi thi, dt banner tuyên truyên 

v Hi thi trên giao din trang chü các co quan báo chI, truyn thông; chi dao  cOng 

tác thông tin, tuyên truyn v cuc thi trên báo chi và các nn tang hing xä hi. 

- Ch tn, phi hcrp vói câc don v chuyên mon xây drng h thng ha tng k9 

thut, nn tang website trixc tuyn phc v1i vông thi so khào và phn mm thi tryc 

tuyn tai  vông thi chung khâo cp Thànki ph 

- To chrc phát dng Hi thi, tng kêt và trao giài thi.thng Hi thi. 
- Xây dimg dr toán kinh phi t chirc Hi thi. 
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2. TJê nghj Thithng trirc các qun u, huyn u, thj u5 và dãng u trirc thuc 

Thành ur: quan tam, ehi dao, tao diu kin d Hi thi dugc trin khai sâu rng, dt 

hiu qua cao thu hut su quan tarn tham gia c1ia dông dào các tng 1p  Nhân dan ti 

di;a phuong, dcin vi;  

- Clii dao  Ban Tuyên giáo xay dung k hotch tuyên truyn và trin khai IIii thi 

tói cp chi ho; T chirc tuyn truyn, 4n dng can b, dàng viên và các tng ló'p 

Nlhân dan tham gia Hi thi vông so khào dt kt qua tot. Ban To chüe Cuc thi s 

cOng khai s luo'ng thI sinh cüa don vi tham gia dir thi hang tun trên website Va lam 

can cu1r d bmnh xét thi dua 6 tháng eui näm 2022. 

3. B ngh U ban Mt trn T quc, các t chfrc chInh trj - xã hi Thành ph 

T chfte tuyên truyn v Hôi thi tôi dông dào can b, hi viên, doàn viên và các 

tng lop Nhân dan; xây dirng K hoch trin lthai Hi thi trong h thông và vn dng 

can b, hôi vin, doan viên và các t.ng Rip Nhân dan tIch cuic tham gia Hi thi vông 

scckhào. 

4. Các co' quan báo chI, truyn hlnh Ha Ni: M& chuyên trang, chuyên miic 

tuyên truyn v Hi thi; däng tài k hoach, th 1, tu lieu, kk qua Hi thi; kjp thii 

phàn ánh cOng tao trin khai, ph bin, huO'ng ilmg Hi thi 6 cáo dja phucrng, co 

quan, don vi; trên di;a bàn Thành ph. 

Noi nhân:  
- Die BI thu Thành u, (d 
- Cáe die Thuông true T.U, i báo cáo) 
- Cáe die TUV, (dê biêt 
- UBMTTQ, eác t chilre chInh trj - x hôi TP, vàp/hctp 
- Thumg true cáe qun, huyn, thj ur, thyc hin) 
dàng ur trixe thuOe Thành U31, 

- Ban Tuyên giáo the qun, huyn, th us', 
dàng ui tnxc thuc Thành ui', 
- Các cci quan báo chi, truyên hinh I-là Nôi, 
- Luu VT, TT-TH. 

(dê 
thwc 
hiên) 



THE Lt 
u Nghj quyt 15-NQ/TW ngãy 05/5/2022 cüa B Chinh trj 
g hu'ó'ng, nhiêm vii phát triên Thu do den nàm 2030, 

tm nhIn den nàm 2045 
h so 5- -KI-I/BTGTU ngàyAj/7/2 022 cja Ban Tuyên giáo Thành uj) 

I. DOI TUNG, NOI DUNG CUOC THI 

1. Di tuçrng: Can b, dãng viên, các tng h9p Nhân dan Thu do 

2. Ni dung 

- TIm hiu v nhihig ni dung co bàn cüa Nghj quy& 15-NQ/TW (nhu: 1 do 

ban hành Nghj quy&, dim mri trong ten goi cña Nghj quyt, k& cu cüa Nghj quy&, 

nhtthg quan dirn, imlc tiêu, nhim vi, giãi pháp thrc hiên, các clii tiêu cor bàn...) 

- TIm hiu v nhu'ng thành tirn chü yu trong vic thirc hin Ngh quy& 11-

NQ/TW v "Phuong hung, nhim vii phát trin Thu do Ha Ni giai doan 2011 — 2020" 

- Bong gop kin, hin k, phát hin và nhân rng nhü'ng cách lam hay, hiu 

qua trong vic trin khai thixc hin Ngh quy& 15-NQ/TW d nghj quy& sóm di vào 

cuc song 

II. THfl GL&N, H!NH THI5'C TO CH1C 

1. Tiên d, thôi gian to chile 

1.1. Tir ngãy 30/6/2022 dn ngày 20/7/2022 

- Ban hành K hoach Hôi thi; thành lap Ban To chirc Hi thi; 

- Xây dirng và thit k phn mm Hi thi; 

- Xây dimg ngân hang câu hói trc nghim, xây dirng phucing an và h thtng 

câu hói các phn thi Vông Chung khào 

1.2. Tu ngày 20/7/2022 dn ngày 31/7/2022 

- T chiirc tuyên truyn v Hi thi trén các phucing tin thông tin di chng và 

h thêing các don vj Co si. 

- Dua b câu hOi len phn rnm, chy thir phn mm thi; 

1.3. Tir ngãy 01/8/2022 dn ngãy 28/8/2022 
* Phát dng Hi thi: Ngày 0 1/8/2022 

* To chü'c các Vông thi: 

- Vông sa kháo: diên ra trong 04 tun tir ngày 01/8/2022 dn ngày 31/8/2022, ci th: 

+ Tuân 1: Bat dâu tr 8h00 ngày 01/8/2022 dn 23h00 ngày 07/8/2022 

+ Tun 2: Bt du ti1r 8h00 ngày 08/8/2022 dn 23h00 ngày 14/8/2022 

+ Tuân 3: Bat dâu tü' 8h00 ngày 15/8/2022 den 3h00 ngày 21/8/2022 
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+ Tuân 4: Bat dâu tr 8h00 ngày 22/8/2022 den 23h00 ngây 28/8/2022 

- Vông Chung kháo: 16 thI sinh có thành tIch xuât sac ti vông so khào tham 

gia thi Vông Chung khào dx kiên t chrc ngày 15/9/2022 dithi hInh thrc thi "san 

khdu hoá" 

- Tong kêt và trao giái cu5c thi: dugc to chiirc ngay sau khi kt thüc vOng thi 

chung khão. 

2. HInh thü'c thi: Hi thi tim hiu Nghi. quyêt 1 5-NQ/TW gôm 02 vông thi: 

2.1. Vông so' khão: Thi träc nghim tnrc tuyên diên ra trong 04 tun trên nn 

tang thi trirc tuyn www.tuyengiaothudo.vn. 

- ThI sinh tham gia dir thi bng cách truy c.p vào website cüa Hi thi tai  dia 

chi: www.tuyengiaothudo.vn, däng k tài khoán và tham gia thi 

- Môi thI sinh có 01 lucit thi mi tuân. C môi lugt thi, thI sinh trã Ri 20 câu 

hôi dng träc nghim và 01 câu hói tir luan.  Trong do, vôi 20 câu hOi tr.c nghiêm, 

mi câu hOi có thai gian 30 giây d thI sinh v1a d9c d và ch9n dáp an trà 1yi. Vol 

mi câu trã 1Oi dung, thI sinh dugc 05 dim; vOi câu hOi tix 1un, thI sinh soan câu 

trà Ru tr1rc tiêp trên nn tang thi vOl séi luqng 250 — 500 tt'x. 

- Sau mi tun thi, Ban To chirc 1ra ch9n 0 mi tun thi 03 thI sinh có dim s 

phn thi ti4c nghim cao nhât, thi gian trà l0i nhanh nht xét t1r cao xuéng thp 

duoc nhân Giài tu.n; chm dim và 1a ch9n 04 thI sinh có phn trâ Ru câu hOi tr 

1un xut sc nht d tham gia VOng Chung khào cp Thành ph 

2.2. Vông chung khao: diên ra duOi hInh thirc thi "san khu hoá" vOi 03 

vông thi (trc nghim, thuyect  trinh, trá lô'i cau hoO 

16 thI sinh tham gia Vông chung kt (bao gom 12 thI sinh dçit thành tIch cao 

ti Vông so' kháo, 04 thI sinh cO bài thi ty' lun xut sac) bc thàm d chia thành 04 

di, mi di thi cO 04 thành viên. 

Vông chung khào có 03 phn thi diên ra trên sâu khu là: Träc nghim, Thuyt 

trInh và Trã l0i câu hOi, ci th: 

- Phân thi tràc nghim: 04 di bc thàm dê trà l0i gói câu hOi cña dôi mlnh 

gOm 10 câu hói trãc nghim ye các ni dung cUa Hi thi, mi cãu trà 1i dung duoc 

10 dim, trà lO'i sai hoc không dua ra ducuc phuong an trà Rui s không duoc dim 

và các dôi con lti duçxc quyn trà l0i. Thài gian suy nghT và trà Ryi dáp an cüa mi 

câu höi là 20 giây. 
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- Phn thi Thuyt trinh: Mi di thi cir 01 thI sinh di din cüa di tham gia 

bc thàm ngu nhiên chü d dà du'qc Ban T chirc chun bj trrncc. Môi di thi có 01 

phüt dt suy nghi, chun b; dii din di thi sê trInh bay trong 07 phüt. Dim ti da 

cho phn thi là 30 dim (Co bieu diem cy thé') 

- Phn thi Trã Iôi cãu hói: Ban Giám khào Hôi thi s dành cho mi di 01 

câu hói và mi di có 03 phiit d chun bj, cir dai din cña di len trmnh bay câu trà 

R'i câu höj cüa Ban Giárn khâo. Ban Giám khào châm diem các i thi và diem tôi 

da cho phân thi là 20 diem ('CO bieu diem cy the) 

IV. CO CAU GIAI THIJ(NG 

1. Vông so' khão: 

- 03 thI sinh có dim thi cao nht hang tun duçic nhn giài thrning tuân: 

+01 giâi nMt: Giy khen cüa Ban Tuyên giáo Thnh u' và tiên thu&ng 1.000.000 dông 

+ 01 giãi nhI: Giy khen cüa Ban Tuyên giáo Thnh u và tiên thuO'ng 800.000 dông 

+ 01 giãi ba: Giy khen ci:ia Ban Tuyên giáo Thnh u và tin thuô'ng 500.000 dng 

- 01 giãi dc bit dành cho dcin vj có s luçmg thI sinh tham gia thi nhiêu nht 

theo tun: Giy khen cfia Ban Tuyên giáo Thành u và tin thu'ng 1.000.000 dng 

2. Vông Chung khão: 

- Giái di tuyn: 01 giài nht, 01 giài nhI, 02 giài ba 

+01 giài nht: Bng khen cüa Ban Thung v Thành u Ha Ni và tiên thu&ng 

5.000.000 dông 

+01 giài nhI: B.ng khen cüa Ban Thuèng v Thành ui Ha Ni và tiên thrning 

3.500.000 dông 

+ 02 giài ba: Bang khen ciia Ban Thuô'ng vii Thành u' Ha Ni và tiên thung 

2.5 00.000 dông môi giái 

- Giài thI sinh có bài thi ti lun xut sc nht: 01 giãi nht, 01 giài nhi, 02 giài ba 

+01 giái nMt: Giy khen cüa Ban Tuyen giáo Thành ur và tin thu&ng 1.000.000 dng 

+ 01 giãi nhI: Giykhen cüa Ban Tuyên giáo Thnh u' và tin thung 800.000 dng 

+ 02 giài ba: Giy khen cüa Ban Tuyen giáo Thnh u' và tin thu&ng 500.000 dông 

môi giai 

Can ct' dieu kiên thu'c t Ban t chic cO the bó sung mt s giái phy. 
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3. Kinh phi 1hrc hin: Kinh phi thirc hin duçic 1.y ti'r ngun b sung kinh 

phI ngoài djnh mrc näm 2022 cho Ban Tuyên giáo Thành u' Ha Ni 

iv. CAC QUY DINH  KHAC 

- Thành viên Ban T ch(xc, Ban Giám khão, c quan thLthng trVc t chirc Hi 

thi không dugc tham gia thi. 

- Trong qua trInh t chüc Hi thi, nu có nhüng v,n d phát sinh ngoài quy 

djnh cüa Th 1 nay, Ban t chilic së quy& djnh, diu chinh phü hcip vi tInh hInh 

thc tin. 

- Ban Giám khào can cir Th 1, thang dim và nhfrng ni dung sra di, b 

sung cüa Ban t chirc d thng nht vic chm dim, dánh giá thi sinh qua Hi thi. 

- Ban T chirc có quyn huS'  k& qua thi cña thI sinh khi phát hin gian 1n 

dixói moi hInh thüc. 

BAN TO CHC HOI Till 
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