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    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
   

    Hà Tĩnh, ngày 25  tháng 6 năm 2021 

 

THỂ LỆ 

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 190 năm thành lập,  

30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh, 65 năm Ngày truyền thống Đảng bộ  

Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh” 

      ----- 

 

 Thiết thực kỷ niệm 190 năm thành lập (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh Hà 

Tĩnh (1991-2021) và 65 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh (10/8/1956 - 10/8/2021); Ban Tổ chức Cuộc thi (được 

thành lập theo QĐ số 142-QĐ/ĐUK, ngày 23/6/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh) ban hành Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trực 

tuyến như sau: 

1. Mục đích 

Góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa, vùng đất và 

con người Hà Tĩnh; truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp 

(CCQ&DN) qua các thời kỳ cách mạng. Qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hăng say lao động, thực hiện tốt 

nhiệm vụ chính trị và tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng.  

2. Đối tượng dự thi 

Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, 

hội viên của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể thuộc Đảng bộ Khối 

CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh. 

3. Nội dung thi 

Tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa, vùng đất và con người Hà Tĩnh; 

190 năm thành lập, phát triển của tỉnh Hà Tĩnh và những thành tựu sau 30 năm tái 

lập tỉnh; những truyền thống vẻ vang và thành tựu nổi bật của Đảng bộ Khối 

CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh trong 65 năm qua. 

4. Cách thức thi 

Thi bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử Đảng 

bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: http://dukcq.hatinh.gov.vn 
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Người thi trả lời các câu hỏi bằng cách chọn 01 đáp án đúng nhất trong 04 

đáp án, khi trả lời hết 10 câu hỏi, người dự thi dự đoán số lượt người trả lời đúng 

hết 10 câu hỏi. 

Mỗi người có thể tham gia thi nhiều lần trong cuộc thi tuần, nhưng chỉ được 

công nhận 01 kết quả đúng và có thời gian trả lời sớm nhất trong số các lần thi. 

5. Thời gian thi 

- Cuộc thi được tiến hành trong 04 tuần, bắt đầu từ 10
h
00’, ngày 05/7/2021, 

kết thúc vào 23
h
00’ ngày 01/8/2021.                 

- Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10
h
00’ thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 

9
h
00’ thứ hai tuần kế tiếp. Riêng tuần thi cuối cùng kết thúc vào 23

h
00’ ngày 

01/8/2021. 

- Thời gian làm bài: 20 phút/01 lần thi. 

6. Giải thưởng 

6.1. Cách thức xét giải 

- Xét giải tuần (trao cho cá nhân): Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ việc trả lời 

đúng tất cả các câu hỏi và dự đoán đúng số lượt người trả lời đúng hết 10 câu hỏi 

để trao các giải thưởng Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích theo thứ tự thời gian trả lời và 

dự đoán đúng 100%, lệch cận trên, dưới 01 đơn vị, cứ như thế xếp dần về sau cho 

đến khi hết cơ cấu giải thưởng. Trong trường hợp số người dự thi (từ 02 người trở 

lên) có kết quả giống nhau, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian trả lời câu hỏi 

sớm nhất để đánh giá (thời gian tính đến ngày, giờ, phút, giây). 

- Xét giải chung cuộc (trao cho tập thể) là những đơn vị có số lượng người thi 

nhiều và (hoặc) có nhiều người đạt giải trong các tuần. 

6.2. Cơ cấu, giá trị giải thưởng  

- Giải tuần (trao cho cá nhân): Trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc 

thi, kèm theo tiền thưởng: 

+ 01 giải Nhất: Trị giá  1.000.000 đồng   

+ 02 giải Nhì: Mỗi giải trị giá 700.000 đồng   

+ 03 giải Ba: Mỗi giải trị giá 600.000 đồng   

+ 05 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng   

- Giải chung cuộc (trao cho tập thể): Tặng Giấy khen của Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh, kèm theo tiền thưởng: 

+ 01 giải Nhất: Trị giá  3.000.000 đồng    

+ 01 giải Nhì: Trị giá 2.000.000 đồng   

+ 01 giải Ba: Trị giá 1.000.000 đồng   
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Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức Tổng kết và trao các giải thưởng vào dịp kỷ 

niệm 65 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh. 

 Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 190 năm thành 

lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh, 65 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối 

CCQ&DN tỉnh”. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Cuộc thi, Ban Tổ chức có thể 

thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, 

- Ban Tổ chức Cuộc thi, 

- Các đoàn thể trực thuộc Khối, 

- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở, 

- Lưu BTCCT, VP Đảng ủy Khối. 

 

 

T/M BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

TRƯỞNG BAN 

 
(Đã ký) 

 

 
 

Nguyễn Trọng Vân 

Phó Bí thư Đảng ủy Khối  

các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 
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