
 

Hướng tới kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

(26/3/1931-26/3/2020), hơn 150 đoàn viên và học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc 

Trăng đã tham gia hội thi trực tuyến Tìm hiểu về 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 06 bài học Lý luận 

Chính trị với chủ đề “Tự hào truyền thống Thanh 

niên Việt Nam” do Ban Chấp hành Đoàn các cơ 

quan và doanh nghiệp Tỉnh tổ chức.  

Hội thi diễn ra trong 02 tuần, từ ngày 

15/3/2020 đến hết ngày 29/3/2020 với hình thức trực 

tuyến trên hệ thống VNPT Elerning: 

http://dtnccqdnsoctrang.vnpt.edu.vn Nội dung gồm 

20 câu hỏi tìm hiểu về quá trình thành lập và hoạt 

động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nội 

dung 06 bài học Lý luận Chính trị cho đoàn viên. 

Thí sinh dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử 

khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh) trong 45 phút (mỗi câu đúng được 01 

điểm). Giải thưởng cá nhân sẽ 

công bố hàng tuần (thí sinh có số 

lượng câu trả lời đúng nhiều nhất 

và hoàn thành lượt thi trong thời 

gian ngắn nhất). Giải thưởng tập 

thể sẽ công bố vào 29/3/2020 (Cơ 

sở Đoàn có tỷ lệ lượt hoàn thành 

20/20 câu hỏi nhiều nhất và có 

nhiều thí sinh đạt giải cá nhân). 

Hội thi giúp đoàn viên và HSSV 

nhà trường nắm được những nội 

dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác-

Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 

đường lối cách mạng của ĐCS 

VN, về hệ thống chính trị-xã hội 

của nước ta; tổ chức Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của 

thanh niên trong thời kỳ đẩy 

mạnh cộng nghiệp hoá và hiện 

đại hoá đất nước./. 
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