
 

BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
*** 

Số: 3896 -CV/TĐTN-BTG 
“V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm 

Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển 
(23/10/1961 - 23/10/2021)” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi: - Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc; 

           - Ban Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô. 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Tuyên giáo 

Thành ủy về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí 

Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021), Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đề 

nghị Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc và Ban Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ 

đô triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển 

(23/10/1961 - 23/10/2021) theo đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung 

ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam biên soạn. 

(đề cương gửi kèm công văn này) 

2. Chỉ đạo cấp bộ Đoàn trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc thi thiết 

kế sản phẩm truyền thông và thi trắc nghiệm trực tuyến “60 năm - Huyền thoại 

Đường Hồ Chí Minh trên biển” trên cổng, trang thông tin điện tử, trang mạng xã 

hội của đơn vị, trong các nhóm thông tin, tuyên truyền của đơn vị với cơ sở; chủ 

động tuyên truyền, phổ biến, triển khai Cuộc thi đến chi đoàn và hướng dẫn cán 

bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia 

Cuộc thi. 

3. Các cấp bộ Đoàn và Báo Tuổi trẻ Thủ đô nghiên cứu, tìm hiểu kỹ Thể lệ 

Cuộc thi (Thể lệ gửi kèm công văn này) để đảm bảo thông tin, tuyên truyền và 

tham gia Cuộc thi có chất lượng, đúng yêu cầu: 

3.1. Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam trong nước (từ 15 tuổi trở lên) 

và nước ngoài. 

3.2. Hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến 

- Tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến tại website của Cuộc thi: 

http://doantaukhongso.vn/ 

- Thời gian tổ chức thi: Từ 10h00 - 24h00 trong các ngày 13/9 (thứ Hai), 

16/9 (thứ Năm), 20/9 (thứ Hai), 23/9 (thứ Năm), 27/9 (thứ Hai), 30/9 (thứ Năm), 

04/10 (thứ Hai), 07/10 (thứ Năm), 11/10 (thứ Hai), 14/10 (thứ Năm), 18/10 (thứ 

Hai), 22/10 (thứ Sáu).  

- Quy định về cách thi: Thí sinh tham gia thi bằng cách truy cập vào 

Website của Cuộc thi tại địa chỉ: http://doantaukhongso.vn/, chọn mục “Làm bài 

trắc nghiệm” và đăng ký tài khoản để bắt đầu thi. Tài khoản hợp lệ để xét trao 

giải thưởng là tài khoản đăng ký chính xác, đầy đủ các thông tin cá nhân gắn với 

thí sinh. 
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Mỗi thí sinh có 01 lượt thi tại mỗi ngày thi. Ở mỗi lượt thi, thí sinh trả lời 

20 câu hỏi dạng trắc nghiệm lựa chọn 01 đáp án đúng trong 04 đáp án, mỗi câu 

hỏi có thời gian 30 giây vừa đọc đề và chọn đáp án trả lời. Với mỗi câu trả lời 

đúng, thí sinh được 5 điểm. Mỗi ngày thi, 02 thí sinh có điểm số cao nhất, thời 

gian trả lời nhanh nhất được nhận phần thưởng của Ban Tổ chức. Một thí sinh có 

thể được nhận giải thưởng tại nhiều ngày thi. Kết quả mỗi ngày thi được công bố 

vào 9h00 ngày thi kế tiếp. 

3.3. Hình thức thi thiết kế sản phầm truyền thông 

- Phần thi sản xuất video: Thí sinh truy cập trang chủ cuộc thi 

http://doantaukhongso.vn/, đăng ký thông tin dự thi, tải trực tiếp video lên trang 

chủ theo hướng dẫn. 

- Phần thi thiết kế inforgraphic: Thí sinh truy cập trang chủ cuộc thi 

http://doantaukhongso.vn/, đăng ký thông tin dự thi, tải trực tiếp sản phẩm thiết kế 

lên trang chủ theo hướng dẫn. 

- Thời gian: Ban Tổ chức Cuộc thi nhận các sản phẩm dự thi đến hết ngày 

26/9/2021. Người bình chọn tham gia bình chọn trên website 

http://doantaukhongso.vn/ từ 09h00 ngày 27/9/2021 đến 24h00 ngày 10/10/2021. 

4. Các sơ sở Đoàn trực thuộc: Triển khai, tổ chức các hoạt động đảm bảo 

yêu cầu của Thành phố cũng như tình hình thực tế tại đại phương, đơn vị như:  

- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, thanh niên Thủ đô với chủ 

đề “60 năm - Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển” (tháng 10/2021) với 

các nội dung như: tìm hiểu về lịch sử, truyền thống anh hùng của dân tộc, Quân 

đội và của Hải quân nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước; những chiến công huyền thoại của Đoàn tàu không số và Đường Hồ Chí 

Minh trên biển. 

- Phối hợp tổ chức các diễn đàn, tọa đàm với chủ đề “Theo dấu tích Đoàn 

tàu không số - Học kỳ trên biển”, qua đó giúp đoàn viên, thanh niên hiểu biết sâu 

sắc hơn đường Hồ Chí Minh trên biển không chỉ là phương thức chi viện mới hết 

sức quan trọng, trực tiếp cho các chiến trường ven biển miền Nam, mà còn là một 

sáng tạo chiến lược của Đảng về chiến tranh nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh, 

đã góp phần to lớn làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.  

- Tổ chức phát động các phong trào, hoạt động hướng về biển, đảo trong 

đoàn viên, thanh niên; tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, 

hải đảo”. 

5. Báo Tuổi trẻ Thủ đô:  

- Xây dựng chuyên mục, biên soạn, đăng tải tin, bài viết trên hệ thống Báo 

Tuổi trẻ Thủ đô, trang thông tin điện tử tuoitrethudo.com.vn tuyên truyền về biển, 

đảo Tổ quốc và chủ quyền biển, đảo; về lịch sử, truyền thống của Hải quân nhân 

dân Việt Nam; truyền thống 60 năm của Đoàn tàu không số và các dấu ấn, sự kiện 

vẻ vang của đường Hồ Chí Minh trên biển; ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 
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- Tăng cường các tuyến bài về các sự kiện gắn liền với đường Hồ Chí Minh 

trên biển và sự hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ đoàn tàu không số, của quân và 

dân các bến vận chuyển, tiếp nhận hàng vận chuyển của đoàn tàu không số; tuyên 

truyền về hoạt động hướng về biển, đảo của tuổi trẻ cả nước. 

- Mở chuyên mục về Cuộc thi trên trang báo điện tử, đăng tải Thể lệ, cập 

nhật thông tin, diễn biến và kết quả Cuộc thi; vận động cán bộ, phóng viên, cộng 

tác viên, người lao động của đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. 

Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc và Báo Tuổi 

trẻ Thủ đô triển khai đảm bảo chất lượng, đạt các yêu cầu đề ra./. 

(Chi tiết xin liên hệ đồng chí Nguyễn Minh Thuận - Chuyên viên Ban Tuyên 

giáo Thành đoàn Hà Nội, ĐT: 086.889.6799). 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/cáo); 

- Thường trực TUHN (để b/cáo); 

- Ban TG, DV TUHN; 

- Ban TG, VP TW Đoàn; 

- Đ/c Bí thư TĐHN (để b/cáo); 

- Thường trực TĐHN (để c/đạo); 

- Các Ban, Văn phòng TĐHN; 

- Các ĐVSN thuộc TĐHN; 

- Website TĐHN; 

- Lưu VT, TG. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Đức Tiến 

 


