Phát động cuộc thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ III
Thứ tư, 27 Tháng 3 2019 03:56

Sau thành công của hai lần tổ chức hội thi (năm 2015 và 2017), Trung ương Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lê nin và Tư
tưởng Hồ Chí Minh “ánh sáng soi đường” lần thứ III, đặc biệt năm 2019 với sự đồng hành của
Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup.

Theo đó, cuộc thi nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh,
nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạnh cho đoàn viên, thanh niên trong
trường học; tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm trong quá trình học tập, nghiên cứu các môn
Khoa học Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; cũng như vận dụng kiến thức đó vào học tập,
công tác, cuộc sống rèn luyện bản thân.

Ông Phạm Ngọc Thập - Phó Tổng giám đốc Egroup (bên trái) và
các đại biểu động viên, cổ vũ những thí sinh đầu tiên dự thi.
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Hội thi là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ thực hiện chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị
khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm việc theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị
42C/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”;
chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2019), 88
năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019), 44 năm Ngày giải
phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019), 129 năm Ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí
Minh.

Hệ thống câu hỏi hấp dẫn ứng dụng nền tảng công nghệ là điểm
sáng của cuộc thi.

Lễ khai mạc hội thi olympic toàm quốc các môn Khoa học Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí
Minh mang tên “ánh sáng soi đường" lần thứ 3 năm 2019 đã được tổ chức vào 9h ngày 25/3 tại
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Trường Đại học Giao thông vận tải (TP Hà Nội). Ngay sau lễ khai mạc, Đoàn Thanh niên, Hội
Sinh viên các tỉnh, thành phố, các trường tổ chức các điểm thi để sinh viên, giáo viên, giảng
viên trẻ tham gia thi trực tuyến tại các địa phương, đơn vị.

Hội thi diễn ra từ ngày 25/3 đến ngày 19/5/2019, được chia làm 2 bảng, Bảng cá nhân và
Bảng đội tuyển với sự kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến trên Internet và sân khấu hóa. Tại
bảng cá nhân, tất cả các thí sinh có thể đăng kí dự thi và tham gia thi trực tuyến tại website:
www.anhsangsoiduong.vn với các giải thưởng tuần và giải toàn quốc. So với 2 lần thi trước, Hội
thi năm nay được bổ sung thêm hơn 2000 câu hỏi mới trên các lĩnh vực: Chủ nghĩa Mác- Lê Nin,
Tư tưởng Hồ Chí Minh, các vấn đề kinh tế - chính trị- xã hội của đất nước, Di chúc của Chủ
tịch Hồ Chí Minh. Cùng với đó, các phần thi đa dạng sẽ tăng tính hấp dẫn, kịch tính của Hội thi
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