
BAN TUYEN GIAO TINE-I ITY 
BAN TO CH1C CUQC Till 

* 

S 02-TL/BTCCT 

BANG CONG SAN VIT NAM 

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 6 nám 2021 

THE L1 
cuc thi trirc tuyn "TIm hiêu Nghj quyêt 

Bii hi dii biêu toàn quôc lan thfr XIII cüa Bang" 

1- Bi firçrng tham gia 

- Toàn th can b, dàng viên, cong chirc, viên chiirc, chiên s' 1irc luçmg vu 

trang và sinh viên các trixmg cao d.ng, dai h9c trên dja bàn tinh Tuyên Quang. 

- Khuyn khIch doàn vien, thanh niên, hôi viên t chtrc chmnh trt - xã hi các 

cp và toàn th cong dan Viêt Nam tü dü 18 tui tró' len có h khâu thuông trlitai 

Tuyên Quang. 

- Các thành viên Ban T chirc, Ban ra d và Thu k2 cuc thi không ducic dir thi. 

2- HInh thfrc, thôi gian to chfrc thi 

Thi trrc tuyên trên mng Internet theo 03 dat, môi dcit 10 ngày. Thai gian 

mi dat thi cu th nhu sau: 

- Dat 1: Tr 08 gia, ngày 01/7/202 1 dn 16 gia 30 phüt, ngày 10/7/202 1. 

- Dat 2: Tir 08 gia, ngày 11/7/2021 dn 16 gia 30 phüt, ngày 20/7/2021. 

- Dat 3: Tir 08 gia, ngày 21/7/2021 dn 16 gia 30 phüt, ngày 30/7/202 1. 

3- Quy djnh v bài thi 

- Mi d9't thi, Ban T chüc cuoc thi dua ra 30 câu hOi träc nghim và 1 câu 

hOi dr doán v s lucrt nguai trâ trà lai dung. 

- Các câu hOi trc nghim có ni dung v nhrng kêt qua ca bàn dt ducrc 

trong thçrc hin Nghj quy& Dti hi XTI cüa Dãng và ca d dat nuó'c sau 35 näm 

di mdi; nhung ni dung ca bàn, ct löi v t.m nhIn, djnh huâng phát trin d.t 

nuic, các quan dim chi do, mitc tiêu, chi tiêu chü yu, dt phá chin lugc và các 

nhim v1i phát trin kinli t - xã h'i, quc phOng, an nirth, di ngoi, phát huy dai 

doàn kt toàn dan tôc, dan chü xã hi chü nghia, xây dirng Dàng và h thtng chInh 

trj trong nhim k Di hi XIII cüa Dàng; chin lucic phát triên kinh th - xã hi 10 

nàm 2021 - 2030; kt qua thrc hin nhim v phát trin kinh tê - xã hi 5 nàm 

2016 - 2020 Va phuong huó-ng, nhirn vi phát trin kinh t - xã hti 5 näm 2021 - 

2025... duçc nêu trong Van kin Di hi di biêu toàn quôc lan thu XIII cüa Dàng. 
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Môi câu hôi có 03 dáp an, trong do có 01 dáp an dung. Nguè'i dir thi truy cp 

vào Cong thông tin din tCr Dâng bô tinh (https://tuyenquang.dcs.vn), Cong thông 

tin diên t1r tinh Tuyên Quang (http://tuyenquang.gov.vn), Báo Tuyên Quang din 

ti'r (https://m.baotuyenquang.com.vn) và lam bài thi bang cách: 

(1) KIch vao phn mm cüa cuôc thi "Tim hiêu Nghj quyêt IJi hi di 

biêu toàn quôc tan thu XIII cüa Bang"; (2) Lira ch9n rnt trong ba dáp an; (3) 

Diên so luçmg dir doán nguii trá Ru dñng 30/30 cau hôi trc nghim vào ô "Di,r 

doán sé li.rçut ngui trá lOi dung"; (4) B6 vào 0 "Gcri" d k& thuic lan dir thL 

- Tnr?mg hcp có tiir 02 ngu?ui dir thi tru len cñng trâ lôi thing các câu hOi, 

cñng di,r doán chinh xác nht s hrçut ngithi trã Ru thing, thI ngi.r?i có thOi gian thi 

sm han së nh.n giái cao han. Thui gian duçuc tInh ttir khi nguYi dir thi g1ri ni 

dung thi thành cong trên h thng phn rnm cuOc  thi (thui gian tInh den ngày, gRu, 

phuit, giây). 

- Nguui dir thi ducuc thirc hin lam và giri bài thi không qua 05 1n trong mi 

dçut thi. Kt qua dçrt thi cüa mi nguO'i lâ l.n thi có câu trã 1èi thing nhât, th?ui gian trã 

10'i nhanh nhât trong s các lan thi. 

4- Giãi thtr&ng 

- Di vi cá nhân, mi dçut thi có các giâi sau: 

+ 01 giâi Nht: 2.000.000 dông. 

+ 02 giái NhI, mi giái 1.500.000 dng. 

+ 04 giái Ba, môi giái 1.000.000 thng. 

+ 10 giãi Khuyên khIch, mi giái 500.000 dng. 

- Di vi tp th: Ban T chuc Cuc thi së xem xét biu throng mt s tp the 

có s nguOi tham gia dir thi cao và có nguui dt tr giái ba trâ len trong cuc thi. 

5- Thông báo kêt qua và trao thuung 

- K& qua thi trc nghim tirng dt së ducuc cOng b ch.m nh.t sau khi k& 

thuc dit thi 03 ngày ti milc "Kt qua" trong phn mêm cuc thi và trên các 

phucrng tin thông tin di chüng cüa tinh. 

- K& thuc cuc thi (03 dgt thi), Ban Tuyên giáo Tinh üy to chüc tOng k& vâ 

trao giái cho các Ca nhân dot giái các dut thi và biu throng nhthig tp the tiêu 

biu trong cuc thi. 
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6- Giãi quyt kin ngh 

Các t.p th& cá nhân tham gia cuc thi nu có kin nghj gi:ri van bàn v Ban 
T chrc cuc thi (qua Ban Tuyên giáo Tinh üy) châm nhât 02 ngày sau khi cong 
bô kt qua thi d xem xét, giãi quyt. 

7- Th i nay thay th Th 1 s 01-TL/BTCCT ngày 09/6/2021 cüa Ban To chüc 

cuc thi. Trong qua trInh th chrc thirc hin nu có khó khàn, viróng mc phát sinh 
Ban T chirc cuc thi së b sung, diu chinh kjp thai, bão dam cuc thi theo Kê 
hoach s 1 8-KB/BTGTU ngày 09/6/2021 cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy. 

Nai nhân: 

- Ban Tuyên giáo Trung ucYng, báo 
- ThiRmg trrc Tinh üy, cáo 
- TT HDND tinh, 
- UBND tinh, 
- Các ban Dãng, VPTU, 
- UB MTTQ, các to chirc CT-XH cap tinh, 
- Tnthng DH Tan Trào, Trumg CD Nghê 

K1 thut - Cong ngh, 
- Các co' quan báo chI cüa tinh, 
- Các Co quan, don vj cO trang thông tin 

din tCr, 
- Các huyn, thành üy, DUTT Tinh iy, 
- Thành viên BTC, Ban ra dê và Thu k' 
cuc thi, 

- Các phOng thuc Ban, 
- BTG các huyn, thành üy, DUTT Tinh üy, 
- Lu'u BTC cuôc thi. 

DANG B() TiNH TUYEN QUANG 
BANG Uy iuiOi cAc Ca QUAN 

vA DOANH NGIIIP TiINII 
* 

So 30-BS/DUK 

Ncii nhân:  
- Thu?mg trirc Dãng üy, 
- Các ban, Van phông Dãng Uy, 
- Doàn TN, Hôi CCB khôi, 
- Các dlc UV BCH Dáng b, 
- Các chi, dâng bco s 
- Luu Van phOng Dáng üy. 

SÃO LVC 

Tuyên Quang, ngày 24 tháng 6 nám 2021 

T/L BAN THING VU 
PHI_ -'NHVANPHONG 

Vu Trtrô'ng Giang 
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