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THÔNG BÁO 

“V/v tuyển chọn thành viên Đội tuyển tham gia Hội thi Olympic các môn khoa học 

Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2018 cấp Đảng ủy Khối” 

- Căn cứ vào Kế hoạch số 59-KH/ĐUK về tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học 

Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng thuộc 

Đảng bộ Khối lần thứ tư – Năm 2018; 

- Căn cứ vào sự phân công của Đảng ủy Nhà trường về việc thành lập và hỗ trợ về mặt 

chuyên môn  và dẫn đội tuyển trường tham gia Hội thi, Khoa lý luận chính trị thông báo  

tuyển chọn “thành viên Đội tuyển tham gia Hội thi Olympic các môn khoa học Mác 

– Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2018 cấp Đảng ủy Khối” cụ thể như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN CHỌN 

- Đối tượng: Sinh viên đang học tập tại trường (ưu tiên SV đã học qua các môn học của 

Khoa Lý luận chính trị) 

- Số lượng: 12 người  

II. TIÊU CHUẨN CỦA CÁC ỨNG VIÊN 

- Yêu thích và có hiểu biết tốt về các môn học chính trị, xã hội nhân văn (như môn 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối 

Cách Mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, có kiến thức về pháp luật, lịch sử, văn hóa, xã 

hội) 

- Có thời gian ôn tập, có tinh thần trách nhiệm với tập thể, với công việc 

- Ưu tiên các sinh viên đã từng tham gia và đạt giải các cuộc thi về kiến thức xã hội 

III. QUYỀN LỢI CỦA ỨNG VIÊN 

- Tất cả các sinh viên đăng ký tham gia ứng tuyển đều được cộng 3 điểm rèn luyện. 

- Thành viên được lựa chọn vào đội tuyển sẽ được hỗ trợ kinh phí cho việc ôn tập và 

tham gia thi.  

- Thành viên đội tuyển đạt giải sẽ được Cộng điểm trung bình các môn học Những 

nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản 

Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh, cụ thể: 

 + Giải nhất: Đạt điểm 10 cả 3 môn trên 

 + Giải nhì:  Cộng 2 điểm/môn 

  

    



 + Giải 3: Cộng 1.5 điểm/môn 

 + Giải Khuyến khích: 1 điểm/môn 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Sinh viên (các ứng viên) quan tâm đăng ký tham gia theo đường link sau: 

https://goo.gl/forms/dxzHUBkzU19IUXI92 trước ngày 24/08/2018 (thứ Sáu). 

- Khoa Lý luận chính trị sẽ tổ chức làm bài thi sơ tuyển và phỏng vấn vào lúc 17h ngày 

28/8/2018 (thứ ba) tại Văn phòng Khoa Lý luận chính trị.  

- Mọi thông tin chi tiết   i   ng xem the  d i Faceb  k kh a Lý   ận chính trị: 

https://www.facebook.com/lyluan.khoa.3 h  c   a email: nga.nguyen@hcmute.edu.vn 

(cô Nguyễn Thị Tuyết Nga) 

  

 Nơi nhận: 

- Văn phòng Đảng ủy; 

- Đoàn trường, các Đoàn khoa; 

- Lưu Khoa Lý luận. 

TM. KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

(đã ký) 
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