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V/v tham gia Cuc thi 1rirc tuyé'n "flm hieu tin/i Tuyên 

Quang - 190 nàm hInh thành và phát triên (1831-2021)" 

BANG CQNG SAN VIT NAM 

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 8 nám 2021 

KInhgz'ci: -Cácchi,dãngbcosà 
- Các doàn the Khôi 

Can cir K hoach s 23-KHIBTGTU ngày26/8/2021 cüa Ban Tuyên giáo 
Tinh üy ye to chi'c Cu5c thi trrc tuyên "Tim hiêu tinh Tuyên Quang - 190 nám 
hinh thành và phát triên (1831-2021) ". Ban Thu?mg vii Dáng üy Khôi các cci 
quan và doanh nghip tinh yêu câu các chi, dáng b ca s, các doàn the Khôi: 

1- Phô biên, htthng dan, tuyên truyên, 4n dng 100% can b, dãng viên, 
cong chi.rc, viên chüc, ngithi lao dng tham gia Cuc thi tr1rc tuyên "TIm hiêu 
tinh Tuyên Quang - 190 näm hInh thành và phát triên (1831-2021)". 

(Co Ké hogch s 23-KH/BTGTU ngày 26/8/2021 cza Ban Tuyên giáo 
Tinh zy và The l cuç5c thi try'c tuyén "Tim hiéu tinh Tuyên Quang - 190 nám 
hlnh thành và phát triên (1831-2021) "gz'ri kern) 

2- Các chi, dâng b co sâ báo chI, Dài Phát thanh vã Truyên hInh tinh; các 
dan vj có trang thông tin din ti.'r tuyên truyên kjp thôi, thithng xuyên ye Cuôc 
thi trên các phuang tin báo, dài, trang thông tin din tt'r cüa cci quan, dan vj. 

Sau khi kt thiiic mi dqt thi, tng hçp báo cáo kt qua v Dáng üy KhSi cac 
cci quan và doanh nghip tinh (Qua Ban Tuyên giáo Dáng ty KhOi). 

Ncii nhân: 
- Nhu trên, 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy, 
- ThiRmg trirc Dãng Uy Khôi, 
- Các ban, Van phông Dãng üy Khôi, 
- Các doàn the Khôi, 
- Luu VP Dáng üy Khôi. 
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TfNH U TUYEN QUANG PANG CONG  SAN V1T NAM 
BAN TUYEN GIAO 

* Tuyên Quang, ngày 26 tháng 8 näm 202] 
S 23-KHIBTGTIJ 

KE HOACH 
t chüc Cuc thi tryc tuyn "TIm hiu 

tinh Tuyên Quang - 190 nãm hInh thành và phát trin (1831-2021)" 

Thirc hin K hoach  s 125/KH-UBND, ngày 06/8/202 1 cüa Uy ban nhân 
dan tinh ye "To chz'c Lé kj' nim 190 nàrn Ngày thành 1p tinh (04/11/1831 - 
04/11/2021) và 30 nàm tái 1p tinh (1991-202]) ", Ban Tuyên giáo Tinh üy xây 
dimg K hoich to chirc Cuc thi trirc tuyn "TIm hié'u tinh Tuyên Quang - 190 nám 
hInh thành và phát trien (1831-202 1)" nhu sau: 

I- MJC IMCH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

Tuyên tmyn, giáo diic cho các thng lap nhân dan, nht là th h tré trên dija 
bàn tinh hiu rô han v ljch sir hInh thành và phát trin tinh Tuyên Quang. Qua do 
gop phn nâng cao nhQn th(rc trong vic giU gin và phát huy các giá trj truyn 
thng'ljch s11 và van hoá cüa qué hucing, dt nithc; nâng cao han nta nim tin và 
lông tir hào v truyn thng cách mtng cüa qué huang; c vu quy& tam chInh trj 
cüa các tng lap nhân dan xây drng, phát trin và báo v qué hrnmg, dit nrnc 
trong thai k' mói, 

2. Yêu câu 

Cuôc thi dugc t chiirc nghiêm tüc, ti& kim, hiu qua, tao  không khI sôi 
ni, phn khâi, thu hñt dông dão can b, dáng viên, doàn viên, hi viên, hçc sinh, 
sinh viên và nhân dan tham gia. 

II- NOI DUNG, DO! TU'NG, HINH THU'C, THI GIAN 

1. Ni dung Cuc thi 

Thông qua vic trà Ri các câu hôi tràc nghim lien quan dn các ni dung 
v dija 1 - dija danh; ljch si:r - sir kin; danh nhân; Bác H vó'i Tuyên Quang; kinh 
t - chInh trj; van hóa - xä hi. . .gii1p can bô, dâng vien, Nhân dan có sv hiu bit 
thng quan v 190 näm hInh thành và phát trin cüa tinh Tuyên Quang. 

- Ni dung ctucc chia thành 2 dçit, c11 th: 

+ D't 1: Tim hiu các vtn d, s1r kin trong giai dloan ttr näm 1975 trâ v tnrac. 

+ Dat 2: Tim hiu các vtn die, si.r kin trong giai doan tir näm 1976 dn nay. 



2. JJi ttrçrng tham gia 

Các tp th, can bô, dàng viên, cong chirc, viên chüc, ngui lao dng, doàn 
viên, thanh niên, hi viên, chin s lirc luqng vci trang, h9c sinh (tü 11 tui tr& 
len), sinh vien và các t.ng 1p Nhân dan dang sinh sng, h9c tp và lao dng trên 
dja bàn tinh Tuyen Quang. 

(can b Ban Tuyên giáo Tinh i thành viên trong Ban Td chic, Ban ra d và Thir /cj 
cuc thi không dirçrc dy' tin) 

3. Hlnh thil'c, thô'i gian ti chile thi 

3.1. Hmnh tln'rc 

Thi trtrc tuyn trên mang  Intenet theo 02 dçit, mi dcit 15 ngày. Dê thi mi dçit 
gm 15 câu hOi trc nghim, 01 câu hOi v dir don s luçit ngrnñ trâ lôi diiing các câu 
hOi trc nghim. 

Ngui tham gia trirc tip trá lôi câu hOi tti phn'mm trirc tuyn Cuc thi trên 
Cng thông tin din tü Dãng b tinh (http://tuyenquang.dcs.vn); Cng thông tin din ti:r 
tinh Tuyên Quang (http://tuyenquang.gov.vn); Báo Tuyên Quang din tCr 
(http://baotuyenquang.com.vn). Mi nguôi dix thi dugc thirc hin lam và giri bài thi 
không qua 05 ln/dçt thi. 

3.2. Tithigian 

- Phát dng Cuc thi: Ngày 24/8/202 1. 

-Cácdçtthi: 

+ Dçit 1: Tü ngày 01/9/2021 den ngày 15/9/2021. 

+ Dcct 2: Tü ngày 16/9/2021 dn ngày 30/9/2021. 

- Tng kt, trao giãi thu&ng Cuc thi tti tinh: Trong tháng 10/2021. 

iii- c CAU GIAI THIXcNG 

Can cü k& qua Cuc thi, Ban Tuyên giáo Tinh üy trao Giy chimg nhn kern 
theo tin thithng, giy khen và qua lu'u nim cho các tp th và cá nhân doat giài. 

IV- TAI LIIU THAM KHAO 

1. Huông dn s 31 -HD/BTGTU ngày 26/8/2021 kern theo Dê cuang tuyên 
truyn kST nim 190 näm Ngày thành 1p tinh (04/11/1831 - 04/11/2021) và 30 näm 
tái ltp tinh (1991-2021) cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy. 

2. Nghj quyt s 1262/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 cüa Uy ban 
Thi.thng vi Quc hi. 

3. K yu Hi thào khoa hQc Xác dtnh  thai diem thành 1p tinh Tuyên 

Quang, Nhà xutt bàn khoa hc xã hi, nãm 2020. 



4. Lich sir Dáng b tinh Tuyên Quang (1940-1975), Nhà xutt bàn ChInh trj 
quc gia, Ha Ni-2000. 

5. Ljch sü Dàng b tinh Tuyên Quang, Nba xu.t bàn ChInh trj quc gia, Ha 

NOi-2009. 

6. Bác Ho vi Tuyên Quang, Nhà xuât bàn ChInh trj quéc gia, Ha Ni-2007. 

7. Dja chI tinh Tuyên Quang, Nhà xut bàn Chinh trj quc gia, Ha Ni-2014. 

8. Tir Din Tuyên Quang, Nhà xut bàn ChInh trj quc gia, Ha Ni-201 8. 

9. Van kin dai  hi  dai  biu dáng bO tinh Tuyên Quang 1n thir XVII, nhim 
k 2020-2025. 

V- TO CHIJ'C THIC HIW 

1. Ban Tuyên giáo Tinh üy 

- Xây dirng k hoach và phát dng Cuc thi. 

- Chü trI, phi hçip vi các cci quan: Van phông Tinh üy; S Giáo dic và Dào 
tio; Sà Van hóa, Th thao và Du ljch; Tinh Doàn thanh niên; Sâ Thông tin và Truyn 
thông; Báo Tuyên Quang; Dài Phát thanh và Truyn hInh thành 1p Ban T chirc 
Cuôc thi và chun bj các diu kin co s vt cht, k5 thutt dam báo Cuôc thi truc 
tuyn an toàn, hiu qua. 

- Dir toán kinh phi; t chirc tng kt, trao giài Cuc thi tti tinh. 

2. Ban T chti'c Cuôc thi 

- Thành 1p Ban ra d và Thu k Cuc thi; xây dmg Th 1, các câu hôi và dáp 
an các câu hôi Cuôc thi. 

- Däng tãi ni dung K hoach, Th 1, Thông báo phát dng Cuc thi trên 
Cng thông tin din tü Dng b tinh Tuyên Quang, Cng Thông tin din tü' tinh Tuyên 
Quang, Báo Tuyên Quang din tr phiic viii trin khai Cuc thi. 

3. Be nghj các don vj phi hçrp và thurc hin các ni dung 

3.1. Si Thông tin và Truyn thông, Báo Tuyên Quang, Dài phát thanh và 
Truyn hmnh tinh phi hçp vói Ban Tuyên giáo Tinh üy dam báo các diu kin 
trin khai trirc tuyn Cuc thi thông su& trén Cng thông tin din tir tinh, Báo 
Tuyên Quang din tü và tuyên truyn, dua tin ye Cuc thi. 

3.2. Các cci quan, don vj có trang thông tin din tü tuyên truyn kp thii, 
thu?mg xuyên v Cuc thi trên trang din tir cüa co quan, don vj trong qua trInh 
din ra Cuc thi. 

3.3. Si Giáo dic và Dào tao  chi  dao  các tnthng hçc và các don vj thuc S& 
t chüc, trin khai Cuc thi trong can b, giáo viên, nhân viên và hoc sinh các 



trrnYng pM thông trên dja bàn tinh. 

3.4. Uy ban Mt trn T qMc, các t chüc chInh trj - xã hi cp tinh chi do t 
chirc, trin khai Cuôc thi rng rãi trong doàn viên, hi viên và nhân dan trong tinh. 

3.5. Tnr?ing Dti h9c Tan Trào, Trung Cao dng ngh K thut - Cong ngh chi 
dto t chüc, trin khai dn toãn th can b, giang viên, sinh viên tham gia Cuc thi. 

3.6. Các huyn üy, thành ñy, dãng üy trirc thuc Tinh Uy: 

- T chüc trin khai Cuc thi ti dja phixcing, don vj. Chi dto các chi b, 
dàng b pM bin, huóng dn dam bão 100% can b, cong chic, viên chüc, 
chin s5 1?c  luqng vu trang dang cong tác ti the cci quan, don vj và dàng viên 
dang sinh hoat Dãng tai  các chi, dàng b cci si, các chi b tr1rc thuc dàng üy 
cci sâ tham gia Cuc thi; tuyên truyn rng rài doàn viên, hi viên và nhân dan 
tIch circ hithng üng tham gia Cuc thi. 

- Các van bàn chi dao,  t chIrc trin khai Cuc thi cüa các dáng b tri1c thuc 
Tinhüy dng thñ giri Ban Tuyên giáo Tinh üy d theo dôi, tng hçp báo cáo kêt qua 
Cuc thi vói Ththng trirc, Ban Ththng vi Tinh üy và t'Jy ban nhân dan tinh. 

Noi nhân: 

- Thiing trrc Tinh üy (báo cáo), 
- Thumg trirc HDND tinh, 
- Lãnh dto UBND tinh, 
- Các ban Dáng, VPTU, 
- UB MTTQ, các to chi.'rc CT-XH tinh, 
- S TT&TT, Sâ GD&DT, 
- Truông DH Tan Trào, Trumg CD ngh KT-CN, 
- Các ca quan báo chI cüa tinh, 
- Các huyn, thành üy, DUTT Tinhüy, 
- Thành viên BTC, Ban ra dê vâ thu k cuc thi, 
- Các phông thuc Ban, 
- BTG cac huyn iy, thãnh üy, DUTT Tinh üy, 
- Lini BTG Tinhüy. 

ThIIONG BAN 

Nông Thj BIch Hu 



BAN TUYEN GIAO TINT-I UY 
BAN TO CHI5'C cuQc THI 

* 

So 01-TL/BTCCT 

BANG CONG SAN VIT NAM 

Tuyên Quang, ngày 27 tháng 8 nàm 202] 

THE LE 
Cuc thi trirc tuyn "TIm hiêu tinh Tuyên Quang - 190 Ham hInh thành và 

phát trin (1831 - 2021)" 

1- Bii tirçrng tham gia 

- Các tp th, can b, dàng viên, cong chüc, viên chirc, ngui lao dng, doàn 
viên, thanh niên, hi viên, chiên s5 lirc luçmg vu trang, h9c sinh (tü 11 tui tth 
len), sinh viên và các tang lóp Nhân dan dang sinh sang, h9c tp và lao dng trén 
dja bàn tinh Tuyên Quang. 

(Riêng can b Ban Tuyên giáo Tinh üy, thành viên Ban T chüc, Ban ra d va 

Thu k Cuc thi không duçic tham gia thi). 

2- HInh thfrc, thôi gian t!i chfrc thi 

Thi tricc tuyn trên mtng Internet theo 02 dqt, mi dçit 15 ngày. Thi gian 

mi do't thi cu th nhu sau: 

- Dat 1: Tü 08 gR'i, ngày 01/9/202 1 dn 16 gi 30 phüt, ngày 15/9/202 1. 

- Dcit 2: Tü 08 gii, ngày 16/9/2021 dn 16 giô 30 phüt, ngày 30/9/2021. 

3- Ni dung thi: 

Trâ lôi các câu hói tràc nghim lien quan dn các ni dung v dja l - dja 

danh; ljch sir - sr kin; danh nhân; Bác H vi Tuyên Quang; kinh t - chInh trj; 

van boa - xâ hi. .trong 190 näm hinh thành và phát trin cüa tinh Tuyên Quang, 

trong do: 

- Dat 1: Tp trung sâu vào các ni dung có lien quan dn dja 1 - dja danh; 

ljch sü - sir kin; danh nhân; Bác H viii Tuyên Quang. . .trong giai doin tir nàm 
1975 trà v truóc. 

- Dort 2: Tp trung sâu vào các ni dung có lien quan dn ljch sir - sr kin; 

k& qua ni bt v kinh t - chInh trj, van boa - xã hi. . .trong giai doan tü näm 
1976 din nay. 

4- Quy dlnh  v bài thi 

- Mi dcit thi, Ban T chic Cuc thi dua ra 15 câu hOi trc nghim và 1 câu 
hói dir doán v s luçit nguii trã Ru diing. 



2 

- Các câu hói trc nghim có ni dung tim hiu v dja l - dja danh; ljch sü - sir 

kin; danh nhân; Bác H vi Tuyên Quang; kinh t - chInh tn; van hóa - xà hi.. .Mi 
câu höi có 04 dáp an, trong do có 01 dáp an dung. 

- Cách th&c tham gia: Ngi.thi di,r thi truy cp vào 

+ Cng thông tin din t1i Dãng bO tinh (https://tuyenquang.dcs.vn) 

+ Cng thông tin din tü tinh Tuyên Quang (https://tuyenquang.gov.vn) 

+ Báo Tuyên Quang din t1r (https://m.baotuyenquang.com.vn) 

- Lam bài thi bcng cách: 

(1) Kich vào phn mm cüa Cutc thi "TIm hiêu tinh Tuyên Quang - 190 

nàm hlnh thành và phát trin (1831 - 2021)"; (2) Lra ch9n mt trong bn dáp 

an; (3) Din s iuçing dr doán ngui trá lOri thIng 15/15 câu hOi trc nghim vào ô 

"Di,r doán s luçrt ngii?i trâ 1?ñ dñng"; (4) Barn vào ô "Gi:ri" d kt thiiic 1n dir tin. 

- Trueing hçp có tü 02 nguii dij thi trâ len c1ng trâ Ru dung các cau hOi, 

cñng có thñ gian thi btng nhau thI ng11i có dir doán chinh xác nht s luçt ngui 

trà lài dung së nhQn giài cao han. Thai gian dugc tInh tü khi ngithi dr thi gui ni 

dung thi thành cong trên h thng phn mm Cuc thi (thi gian tInh dn ngày, 

gRu, phut, giây). 

- Ngui dr thi duçc thixc hin lam và gi1i bài thi khOng qua 05 1n/dçut thi. 

Kt qua dçut thi cüa mi ngithi là 1tn tin có câu trâ Ri dung nht, th?yi gian trá li 

nhanh nht trong s các ltn thi. 

5. Tài tiu tham khão: 

- Ngui tham gia dir thi có th vào Cng Thông tin din ti:r Bang b tinh d 

tnuy cp v Tài lieu Hithng dn so 31 -HDIBTGTU ngày 26/8/2021 kern theo Be 

cuang tuyên truyên k' nim 190 nãm Ngày thành 1p tinh (04/11/183 1 - 

04/11/202 1) và 30 nàm tái 1p tinh (1991-2021) cüai Ban Tuyên giáo Tinh üy và 

Nghj quyêt so 1262/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 cüa Uy ban Thumg vu 

Quc hôi. 

- Ngoài ra, tham khào các sách: 

+ KS'  yu Hi thào khoa h9c Xac djnh thai dim thành ltp tinh Tuyên 

Quang, Nhà xu.t bàn khoa hQc xã hi, näm 2020. 

+ Ljch su Dàng b tinh Tuyên Quang (1940-1975), Nhà xuât bàn ChInh trj 

qutc gia, Ha Ni-2000. 
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+ Ljch si:r Dàng b tinh Tuyên Quang, Nhà xut bàn ChInh trj quc gia, Ha 
Ni-2009, 

+ Bác H vói Tuyên Quang, Nhà xu.t bàn ChInh trj quc gia, Ha Ni-2007. 

+ Dja chI tinh Tuyên Quang, Nhà xu.t bàn Chinh tn quôc gia, Ha Ni-20 14. 

+ Tir Din Tuyên Quang, Nhà xu.t bàn ChInh trj quc gia, Ha Ni-2018. 

+ Van kin &ti hi dti biu dâng b tinh Tuyên Quang 1n thir XVII, nhim 
k' 2020-2025. 

6- Giãi thu'&ng. 

6.1. D6i vói cá nhân: TInh theo mi dçit thi, tng s tin giái thithng cüa mi 

dçit thi là: 17.000.0000 dng (t s tin cüa 02 dçt thi là 34.000.000 ding), gm: 

+ 01 giái Nht: 3.000.000 dng. 

+ 02 giài NhI, mi giài: 2.000.000 dng 

+ 05 giài Ba, mi giài: 1.000,000 dông. 

+ 10 giài Khuyn khIch, mi giài: 500.000 dng. 

6.2. Di vái lçip  tid: Ban T chirc s trao giài thuâng t.p th cho Cuôc 

thi, thng s tin là 4 1.500.000 dng, ciii th: 

- Giài thuô'ng di vói các Dãng b tWc  thuc Tinh üy, tng s tin: 20.000.000 

dông, gèm: 

+ 01 giài Nh.t: 4.000.000 dng. 

+ 02 giài nhI, mi giãi: 3.000.000 dng. 

+ 03 giài Ba, mi giãi: 2.000.000 dng. 

+ 04 giài khuyn khich, mi giài: 1.000.000 ctng. 

- Giài thu&ng d& vi các chi dàng b trrc thuc Dáng b các huyn, thành 

üy, Dàng b trrc thuc Tinhüy, tng si tin: 21.500.000 dng, gm: 

+ 01 giái Nht: 3.000.000 dng. 

+ 02 giài NlaI, mi giài: 2.000.000 dng. 

+ 03 già Ba, mi giài: 1.500.000 dng. 

+ 10 giài khuyn khich, mi giái: 1.000.000 dng. 
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7- Thông báo kêt qua và trao thir&ng 

- K& qua thi trtc nghim tüng dcit së ducyc cong b chtm nhtt sau khi kt 

thñc dçit thi 03 ngày tai mvc "Kt qua" trong phn mm Cuc thi và trên các 

phucmg tin thông tin dai  chüng cüa tinh. 

- Kt thüc Cuc thi (02 dçit thi), Ban Tuyên giáo Tinh ñy t chüc tng kt và 

trao giãi cho các tp th và cá nhân doit giãi. 

8- Giãi quyêt kin nghj 

Các tp the, cá nhân tham gia Cutc thi nu có kin nghj g11i van bàn v Ban 
T chüc Cuc thi (qua Ban Tuyên giáo Tinh üy) chm nhât 02 ngày sau khi cong 

b kt qua thi d xem xét, giái quyk 

Ncii nhn: PHO TRUNG BAN THU'NG TRU'C 

- Thu?mg truc Tinhüy, kiem 
- TT HDND tinh, TRU'(YN TO CH1C CUOC Till 
- UBND tinh, 
- Các ban Dãng, VPTU, 
- UB MTTQ, các ti chIrc CT-XH cap tinh, 
- Tnnmg DII Tan Trào, Trtthng CD Nghê 

K5 thut - Cong ngh, 
- Các Ca quan báo chI cüa tinh, 
- Các Ca quan, dan vj có trang thông tin ong Thanh 

diên tU, 
- Các huyn, thành Uy, DUTT Tinh Uy, 
- Thành viên BTC, Ban ra dê và Thu k 
cuc thi, 

- Các phông thuOc Ban, 
- BTG the huyn, thành üy, DUTT Tinhüy, 
- Luu BTC cuôc thi. 

BAN 
TUYNGI 
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