
UBND HUYỆN HỮU LŨNG 

BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /CV-BĐD Hữu Lũng, ngày  03 tháng 8 năm 2021 

V/v tham gia cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 

số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW 

của Ban Bí thư, gắn với nghiệp vụ 

chuyên môn và pháp luật về Công đoàn 

 

 

Kính gửi:              

 - Các Hội: Cựu Chiến binh, Liên hiệp Phụ nữ, Nông 

dân huyện; 

- Huyện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

- Chủ tịch UBND các xã; 

- Phòng giao dịch NHCSXH huyện. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 6600/KH-NHCS ngày 21/7/2021 của Ngân hàng 

Chính sách xã hội về Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW 

ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư, gắn 

với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn;  

Căn cứ Công văn số 22/CV-BĐD ngày 02/8/2021 của Ban đại diện 

NHCSXH tỉnh Lạng Sơn về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-

CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, gắn với nghiệp vụ chuyên môn 

và pháp luật về Công đoàn, 

Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội 

huyện có ý kiến như sau: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

Ban hành văn bản chỉ đạo thành viên ban giảm nghèo là các tổ chức chính 

trị - xã hội nhận uỷ thác các cấp phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến đông đảo 

cán bộ, hội viên, đoàn viên của đơn vị tích cực hưởng ứng, ôn luyện tham gia 

Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-

KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp 

luật về Công đoàn (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) theo nội dung Kế hoạch số 

6600/KH-NHCS ngày 21/7/2021 của Ngân hàng Chính sách xã hội. 

2. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp huyện 

Chỉ đạo tổ chức hội cấp xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến 

về mục đích, yêu cầu của Cuộc thi và chỉ đạo cán bộ, hội viên, đoàn viên của 

đơn vị tích cực ôn luyện tham gia thi đạt kết quả tốt; các tổ chức Hội, đoàn thể 

nhận ủy thác từ cấp xã trở lên cử cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia Cuộc thi, 

trong đó bảo đảm ít nhất mỗi hội, đoàn thể cấp xã 01 người; mỗi hội, đoàn thể 

cấp huyện 02 người tham gia thi (theo mẫu đính kèm Kế hoạch số 6600/KH-

NHCS). 
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- Mỗi Tổ chức hội lập danh sách cán bộ, hội viên, đoàn viên đăng ký tham 

dự cuộc thi (theo mẫu đính kèm Kế hoạch số 6600/KH-NHCS) gửi về Phòng 

giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chậm nhất ngày 06/8/2021 để 

tổng hợp. 

3. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, đầy đủ về mục đích, yêu cầu và 

các nội dung liên quan đến Cuộc thi, đồng thời chỉ đạo cán bộ, viên chức, người 

lao động trong đơn vị tích cực ôn luyện tham gia thi đạt kết quả tốt; hỗ trợ cán 

bộ, hội viên, đoàn viên của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp ôn 

luyện nghiệp vụ ủy thác để tham gia thi đạt kết quả tốt. 

- Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác lập 

Danh sách cán bộ, hội viên, đoàn viên đăng ký tham dự cuộc thi (theo mẫu đính 

kèm Kế hoạch số 6600/KH-NHCS) gửi về Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã 

hội tỉnh chậm nhất ngày 08/8/2021 để tổng hợp. 

 (Kế hoạch số 6600/KH-NHCS được gửi kèm theo). 

Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội 

huyện yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các 

nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chi nhánh NHCSXH tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;  

- UBND các xã, Thị trấn; 

- CVP, PCVP UBND huyện;  

- TV BĐD huyện; 

- Lưu: VT, PGDNHCSXH. 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Quốc Phong 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NGAN HANG CSXH 
BAN  TO CHUC CUQC THI 

S6: 6OO/KH-NHCS 

CQNG HOA xA HQ! CHU NGHIA VIfl NAM 
DQc 1p - flr do - H3nh phéc 

Ha N5i, ngâyc2dtháng 7 nám 2021 

KE 1103CR vA THE L 
CuGc thi tim hiu Chi th$ sé 40-CT/TW ngiy 22/11/2014 

vi KM 1un st 06-KL/TW ngiy 10/6/2021 cüa Ban BI thtr, gAo vâi nghip vii 
chuyên mon vi pháp lu@ v Cong doin 

Can cü QuyEt djnh s6 6196/QD-NIHCS ngày 07/7/2021 eM T6ng Giárn d6e 
NHCSXH ye viec thành 1p Ban To chüc CuOc  thi tIm hiu Chi thi sO 40-
CT/TW ngày 22/11/2014 và Kêt luan  s6 06-KL/TW ngày 10/6/2021 eM Ban BI 
tint, gàn vâi nghip vi chuyên mon và pháp Mt ye COng doin, Ban To ehiTre 
CuOc thi xay drng Kë hoach  và The l CuOc  thi vói nhfrng nØi dung sau: 

i. MQC DICH, Eu cAu ctA cuQc Till 
1. Thông qua CuØc thi nhAm tAng cuông sij hi&i bitt cM cáe tang lop nhân 

dan; can bO,  dàng viên; can bO,  viên chüc, ngithi lao dng NHCSXH; can bO vi 
hQi vién, doin viên cac to chüc hOi,  doàn the th3n üy thác dôi vOi hoat dng tin 
ding chinE sách xã hOi. 

2. CuOc  thi là mØt trong nhfrng hofl dQng huOng tOi k5' niem 19 nAm ngiy 
thãnh lap M-ICSXH (04/10/2002- 04/10/2021), kIwi djy khi thE thi dua, nO lye 
phân diu hoin thành tOt nhiem vij chuyên môn, nhiGm vv ehinh ftj eM 
NTICSXH. 

3. T6 chic CuOc  thi vOi tinh Sn thiEt thyc, tiEt hem,  hieu qua, kháeh 
quan, trung thyc gAn vOi viGc thyc hien nhiem vi ehInh ti-j eüa don vj. 

4. CuOc  thi sü ding tói da eae üng ding cM nEn tang k5? thuat só. 

ii. oOi TUQNG TRAM GIA Tifi 
1. Can bo,  viên ehüe, nguOi lao dng trong h thng NHCSXR (Theo danh 

sáeh, s then thoai dA ducrc dãng k trong phém mém Quin l nhâ.n s1r 
NTTCSXH). 

2. C bØ, hOi  viên, doin viên cac t6 ehüe hQi, doàn thE nhan üy thác các cAp. 
- Chi nhinh NHCSXH tinh, thành pM ph6i hccp vOi th chüc hOi  doin the 

nhan üythác các cap 1p Danh sách can bØ, hQi viên, doin viên the tO chüc hØi, 
doàn the nhân üy tháe tü cap xA tr& len, it nhât rnOi hOi,  doS the cap xâ 01 
ngirôi, mi hOi,  doS the cap huyn 02 ngu&i, mOi hOi,  doS the cap tinh 02 
ngutli (theo mu dinh kern). 

- Danh sách gui bEng File mEm v Trung tam COng ngh Thông tin chain 
nhtt ngày 10/8/2021. 

III. NQI DUNG, HINU THUC vA PII3M VI THI 
1. Ten CuØc thi: "Tim hiu Chi thj so 40-CT/TW ngiy 22/11/2014 vi 

Kt lun sO 06-KLITW ngiy 10/6/2021 cM Ban BI thir, gIn vó'i nghip vçi 
chuyên mon vi pháp 1u4t v Cong doin>J4 



2. NOi  dung 
- Tim hiu CM thj s 40-CT/TW ngày 22/11/2014 cUa Ban BI thu Trung 

uong Dàng v tAng cuàng sr lãnh dao  càa Dâng d& voi tin ding chinh sách xã 
hOi, K6t 14n s6 06-KL/TW nfly 10/6/2021 cüa Ban BI thu Trung uong Dàn 
v tip tic thvc hin Chi thj so 40-CT/TW ngày 22/11/2014 càa Ban Bi thu ye 
tAng cu&ng sc iãnh do cUa Dàng dOi vó'i tin dvng  chinh sách xâ hOi. 

- Tim hiéu các quy djnh v& chuyên mOn, nghip vii càa NIHCSX}{. 
- Tim hiu các quy djnh cüa pháp 14t v Cong doàn. 

3. Hinh thüc thi, pham vi, s6 lAn thi 

3.1. Hinh thüc thi 
- T6 chfrc thi trrc tuyn trén h th6ng mang. 
- Thi ti4c nghiern, ch9n dáp an dung. 
- Truy cp vào trang Website cüa NHCSXH. 

3.2. Pham vi thi: 
- DM vOl can b NHCSXH: Thi dAy dü các nOi  dung. 

D6i vOl can bô, hOi  viên, doàn viên the t ehüe hOi,  doàn the nh3n ày thác 
các cap: Thi tim hiêu ye Chi thj so 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Két li4n so 
06-KL/TW ngày 10/6/2021 càa Ban Bi thu và nghip vi ày thác. 

3.3. S iAn thi: 
M& nguâi (1 s6 dien thoai) chi duçie tham gia thi môi k5r 1 ian. 

IV. QUY D!NH  BAI THI 
1. Mi bài thi g6m 20 câu hôi. 
2. Thai gian lam bài 5 phüt. 

3. M6i câu trâ 1&i dung duqc 5 dMm. 

4. Ngu&i Sng cuOc  là ngu&i dat  dim eao nhAt vOi th&i gian lam bâi it nhAt. 

5. NguM thi tham gia thi tic may tinh cá nhân hoac  din thoai di dng, truy 
cp vao duông dan theo huOng dan cüa Ban T tie CuOc  thi. 

6. T5' i eâu hOi trong m6i bài thi: 
- D6i vOl can bo,  viên tie, nguôi lao dng trong h th6ng NHCSXH: 50% 

can hôi chuyên mOn nghip vy, 30% câu hOi CM thj sO 40-CT/TW ngày 
22/11/2014 và Két 1un sO 06-KL/TW ngày 10/6/2021 eàa Ban Bi thu, 20% eâu 
hOi pháp lujt ye Cong doàn. 

•-D6i vOl can hO, hOi viên, doàn viên các tó tie hOi,  doàn th ifln ày thác 
các cap: 60% can hOi nghip vi ày thác, 40% can hOi Chi thj só 40-CT/TW 
ngày 22/11/2014 và Kêt 1u3n sO 06-KL/TW ngày 10/6/202 1 cüa Ban Bi thu. 

V. THUI GIAN TO CHtC 
CuOc thi M tic 3 k5', trong 3 thAn, bAt dAu tic ngày 06/9/2021, két thüc 

ngày 24/9/2021, ct the: 
- K5' 1: Tic ngày 06/9/2021 dn ngàylO/9/2021. 

-K5' 2: Tic ngày 13/9/2021 dn ngây 
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- K5' 3: Tr ngày 20/9/2021 den ngày 24/9/2021. 
VI. GIAI THUUNG 
1. Giãicánhân 

1.1. Giái thuông các k' thi 

- M6i k5' 20 giái thtthng giãnh cho 20 nguôi dat  diEm cao nhât v&i th&i gian 
trá lâi ngàn nh.t vâ ducxc sAp xEp thu tr theo sá áiem tü cao xuông thâp. Trtthng 
hçxp có nhiêu ngu&i dat  s6 diem bang nhau thl xét thai gian lam bài thi cüa tüng 
nguâi, xep theo thu tr thai gian thin bài tü thâp den cao. 

- Ccx cAu giãi thuông cho mi ks'  thi: 01 giâi nhAt 3.000.000 dóng; 03 giâi 
nhi, rnoi giài 2.000.000 d6ng; 06 giái ba, m6i giài 1.500.000 dong; 10 giái 
khuyên khIch, môi giãi 1.000.000 dông. 

1.2. Giái chung cuOc: 

- Giài chung cuOc xét cho nhftng ngu&i tham gia dü 3 ks'  thi, dat  thng sb 
diem 3 k5' cao nhât vói tong thOi gian làmbài it nhât. TrtrOng hçxp có nhiêu 
ngu&i dat  tong so diem bAng nhau dii xét tong th&i Øan lam Mi thi cüa 11mg 
nguti, xëp theo thu tkr  tOng thôi gian lam bai tü thâp den cao. 

- Ccx cLu giài thutng chung cuOc: 01 giái nMt 10.000.000 d6ng; 03 giài 
nhi, rnOi giái 5.000.000 dMg; 06 giãi ba, mOi giài 3.000.000 dOng; 10 giái 
khuyên khIch, mi giái 2.000.000 dOng. 

2. Giãi Tp the 
Giài tp thE xét mOt  ln sau khi kM thüc CuOc thi cho 63 tinh, thành phá 

(gçi tAt là dun vi). 
2.1. DiEu kiën vâ each tinh diem dE xét giái cho tp th& 
a) DiEu kien: Tp thE dat  giãi phãi có dü hai diEu kin: 
- Dun vj phài có cá nhãn dat  giái. T3p thE dat  giãi nhAt, phâi có cá nhãn dat 

giài nhi trâ len. 
- só can bO,  vién chüc, ngu&i lao dng cüa chi nhánh NHCSXH tinh (thânh 

phO) tham gia thi môi k5' dat  t& 90% tOng sO can bo,  viên chive, nguOi lao dng 
cüa chi nhánh tinh (thãnh phó) trâ len vâ só cén b, doãn vien, hOi  viêntO chivc, 
hOi doàn the nhan üy thác trong tinh (thành phó) tham gia thi mOi k5' bAng hoc 
iOn hun sE can b, vien chive, nguOi lao dOng  cUa chi nhánh NHCSXH tinh 
(thành pM) tham gia thi. 

b) Cách tinh diEm: 
+ D6i vói giài theo kS': 
01 giài nith duçic 30 diEm; 
01 giái nhI duqc 25 diEm; 
01 giãi ba duqc 20 diem; 
01 giãi khuyEn khich ducxc 10 diEm 
+ D6i vOi giài chung cuOc: 

01 giái nhM duqc 50 diem; 
01 giãi nhI duqc 40 diEm; 
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01 giái ba duçic 30 diEm; 

01 giài khuyEn khIch duçxc 15 diEm 

Can eft tng s diEm dat  duqc cüa các dun vj dE xét giài thuâng thee tng 
diEm tu cao xuông thâp. Truäng hçxp có nhiêu dun vj bang diem nhau thi xét dun 
vj có cá nhân dat  giài cao han sê duqc xêp truOc. Nêu diem bang nhau vâ giâi 
ngang nhau thi xét don vj nào có s6 ngu&i thi (ca Ngãn hang, hØi, doàn the) iOn 
hon duqc xEp cao han. 

2.2. Ca cu giái thithng: 01 giãi nhAt 15.000.000 dEng; 02 giài nhI, m6i giâi 
10.000.000 dông; 04 giái ba, mi giài 7.000.000 dông; 05 giái khuyên khIch, 
mi giái 5.000.000 d6ng. 

3. TiEn thuông: Chi tü Qu5' khen thuOng NHCSXH. 

VII. TO CHtC THVC HIgN 
1. Các Thânh viên Ban Ti chüc Cuc thi thijc hin nhirn vii theo sir  phân 

cong cM Trrn&ng Ban. 
2. Chánh Van phông; Chü tjch COng doân Ngân hang ChInh sách xa hØi; 

Giám doe: Ban ehuyên mOn nghip vi tai  Hi sO chinh, SO Giao djch, Trung 
tam Dào tao;  Trung tam Cong ngh Thông tin, Chi nhánh Ngân hang ChInh sách 
xã hOi  các tinh, thành phô tO chüc tuyén truyEn chi dao  can  bO,  viên chüc, ngithi 
lao dng trong dun vj tich cije On 1uyn tham gia thi dat  két qua tOt. 

3. Giám dc Chi nhánh NHCSXH các tinh, thânh pM báo cáo, tham mnj 
Tnthng Ban dai  din Hi dOng quân trj NHCSXH cüng cap chi dao  các tó chüc 
hOi, doân the nhn üy thác tai  dja phuung phOi hcxp cüng Ngân hang phO biEn, 
tuyên truyén, chi dao  can  bO, hOi vién, doãn vién tIch circ  on 1uyn tham gia thi 
dat két qua tOt. 

4. DE ngh cac th chüc hOi,  doàn thE nhan  üy thác cAp Trung uong tuyén 
truyên, chi dao  cap hOi,  doán the twc  thuOc, can bO,  hQi vién, doân vién tich cite 
on 1uyn tham gia thi dat  kEt qua tOt. 

Trén day là KE hoach va ThE l QiOc thi "Tim hiEu Chi thj s6 40-CT/TW 
ngày 22/11/2014 và KEt 1u.n s 06-KL/TW ngày 10/6/2021 cM Ban Bi thtr, gAn 
vOi nghip vi chuyén mOn và pháp 14t yE Cong doàn", dé nghj các don vj, cá 
nhân lien quan triên khai thirc hien, qua tflnh thrc hin nêu có vuóng m&c phàn 
anh ye Ban to ehüc Cuôe thi (qua COng dean NHCSXH) de phOi hçxp giãi quyEt1 

Noi nhdn: 
- Dâng üy NHCSXH TW 
- TGD, TBKS, các PTGD, Kfl; J(debao cáo) 
- Các t6 chüc hOi, doân the nhn üy thác; (dé phOi hqp) 
- Cong doân NHCSXH; 
- VAn phông, Ban CMNV tai  HSC; 
- SGD, TTCNTT, TTDT, 
- Chi nhánh NHCSXH tinh, thành ph6; 
- Các CDCS true thuôc CD NHCSXH; 
- Luu VT, Ca quan CD. 

.._..TRUONG BAN 

PhO T6ng Giám dóc 
Bñi Quang Vinh 

4 



Cm NHANH NHCSXH T!NH (TP)  

DANH SACH CAN BQ, HQI HEN, DOAN HEN 
TO CHUC 11(11, DOAN THE DANG Kt THAM D CUQC Tifi 

s6 
TT 

Hy và ten Chüc vy, don sj cong téc So din tho3i di dng 

1 Nguyen VAn A Chü tjch HOi Nông Dan  

xA....., huyn  

tinh  

2 TrAn Thj B Phó Chü tjeh HØi Phv Nit  

xL...,huyn.....,tinh  

3 Ha TM C Can bØ HOi  Cqu chMn binh  

huyn , tinh  

Lieu * 

Danh sách lap theo th& tv td c/uk h54 utoân th cdp tinh, huyn, xd... 
Can bc3. hôi viên, ctoân viên clang kj tham dr Cuac  thi khóng dàng s clien 
thogicô cl/nh dédángkJ(,  

L4P BANG GIAMDOC 

(K35, ghi rô hQ ten) (Kj ten, ctóng ddu) 

    

   

5 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

		2021-08-04T09:29:01+0700


		2021-08-04T09:29:01+0700




