
THỂ LỆ 
Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu địa danh, nhân vật lịch sử 

và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận năm 2023
-----

(ban hành kèm theo Công văn số 845-CV/HU, ngày 01/02/2023
của Huyện ủy)

1. Mục đích, yêu cầu

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền những nội dung cơ bản của chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ địa phương qua việc tìm hiểu
địa danh, nhân vật lịch sử trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là
thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên
định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; khẳng định sự lãnh
đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc;  thể hiện lòng
biết ơn đối với công lao của các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã phấn đấu
cho sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước; góp phần chào mừng các ngày
lễ kỷ niệm trong năm 2023: 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 - 03/02/2023); 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -
19/5/2023);  78 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã  hội  chủ nghĩa  Việt  Nam
(02/9/1945 - 02/9/2023); năm Du lịch quốc gia Bình Thuận Hội tụ xanh 2023…

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bộ tỉnh
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV
(nhiệm kỳ 2020 - 2025), giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên,
hội viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nắm được nội dung cốt lõi, hiểu sâu sắc hơn
đường lối, chủ trương của Đảng, từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm, thi đua thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo.

- Cuộc thi  đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, phù hợp với đối
tượng dự thi. Công tác triển khai, tuyên truyền cuộc thi kịp thời, thu hút sự tham
gia, hương ưng tich cưc cua đông đảo cán bộ, đảng viên, công chưc, viên chưc, lưc
lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và quần chúng Nhân dân
trong tỉnh, con em của quê hương Bình Thuận trên mọi miền đất nước.

2. Các quy định chung

2.1. Đối tượng dự thi



- Là công dân Bình Thuận đang sinh sống, làm việc, học tập ở trong và ngoài
tỉnh; đồng thời, khuyến khích công dân các tỉnh, thành phố trong cả nước quan tâm
tham gia cuộc thi.  

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký (và người thân Ban Tổ
chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký); cán bộ, công chức (và người thân cán bộ, công
chức) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy không được tham gia cuộc thi.

2.2. Hình thức dự thi

- Thi trắc nghiệm 2 tuần/ kỳ bằng phần mềm trên Trang Thông tin điện tử
Tỉnh  ủy  Bình  Thuận:  binhthuan.dcs.vn và  các  website  liên  kết:
baobinhthuan.com.vn (Báo Bình Thuận); binhthuantv.vn (Đài PTTH Bình Thuận);
tinhdoanbinhthuan.org.vn  (Tỉnh đoàn  Bình  Thuận);  sgddt.binhthuan.gov.vn  (Sở
Giáo dục và Đào tạo).

-  Lễ  phát  động  cuộc  thi  dư  kiên  vào  lúc  14  giờ  chiều  thứ  Sáu,  ngay
03/02/2023; đồng thời,  phát động cuộc thi bằng văn bản và trên các phương tiện
thông tin đại chúng của tỉnh để cán bộ, đảng viên,  công chức, quần chúng  nhân
dân, lực lượng vũ trang, sinh viên...hưởng ứng tham gia cuộc thi.

3. Các quy định cụ thể

3.1. Nội dung thi

- Kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Địa danh, nhân vật lịch sử tỉnh Bình Thuận qua các thời kỳ;

- Một số Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) ban hành
nội dung về: phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng
cao;  phát triên du lich đên năm 2025, đinh hương đên năm 2030; đẩy mạnh huy
động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm
2025; phát triển công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; chuyển đổi
số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; một số chủ trương, giải pháp nâng
cao đời sống nhân dân tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tài liệu tham khảo:

- Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Thuận Hải.

- Địa chí Bình Thuận.

- Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bình Thuận tập 1.

- Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bình Thuận tập 2.



- Giáo trình Triết học Mác – Lênin  (dùng trong các trường đại học, cao
đẳng, tái bản lần thứ ba có sửa chữa, bổ sung). 

- Tài liệu  Bồi dưỡng lý luận chính trị  dành cho đảng viên mới của Ban
Tuyên giáo Trung ương, Nxb Chính trị Quốc gia phát hành năm 2014.

- Tài liệu Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
của Ban Tuyên giáo Trung ương, do Nxb Chính trị Quốc gia phát hành 2021.

- Các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) ban hành: 

(1) Nghị quyết số 05 - NQ/TU, ngày 10/9/2021  về phát triển ngành nông
nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao;

(2) Nghi quyêt số 06 - NQ/TU ngày 24/10/2021 về phát triên du lich đến
năm 2025, đinh hương đến năm 2030;

(3) Nghi quyêt số 08 - NQ/TU, ngày 28/12/2021 về đẩy mạnh huy động các
nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2025;

(4) Nghi quyêt số 09 - NQ/TU, ngày 31/12/2021 về phát triển công nghiệp
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

(5) Nghị quyết  10 - NQ/TU, ngày 18/3/2022  về chuyển đổi số đến năm
2025, định hướng đến năm 2030;

(6) Nghị quyết 12 - NQ/TU, ngày 11/11/2022 về một số chủ trương, giải pháp
nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

(Tài liệu tham khảo cuộc thi được đưa trên trang thông tin điện tử của Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, địa chỉ binhthuan.dcs.vn, mục Tài liệu).

3.2. Cách thức dự thi:

- Người dự thi truy cập vào một trong các trang web nêu ở mục 2.2, sau đó
truy cập vào banner của Cuộc thi.

- Trả lời câu hỏi thi.

- Điền các thông tin cá nhân, bao gồm: tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ liên
lạc, số điện thoại.

- Người dự thi trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn một trong các đáp án,
sau đó điền vào ô “Dự đoán” số người trả lời đúng các câu hỏi của kỳ thi và bấm
vào ô “Hoàn thành”.

3.2. Thời gian tổ chức cuộc thi:



- Cuộc thi diễn ra 12 kỳ thi (2 tuần/ 01 kỳ thi), từ ngày 03/02/2023 đến ngày
23/7/2023. 

- Mỗi kỳ thi, hệ thống phần mềm thi được mơ bắt đầu từ 08 giờ ngày thư hai
và kêt thúc vào lúc 17 giờ ngày chu nhật tuần kê tiêp. Riêng tuần đầu tiên bắt đầu
từ chiều 03/02/2023 và kết thúc vào ngày 19/2/2023. 

3.3. Cách tính kết quả:

- Mỗi kỳ thi, Ban Tổ chức đưa ra 10 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự
đoán. Mỗi câu hỏi có 04 đáp án trả lời, trong đó có 01 đáp án đúng. Người dự thi
chọn 01 đáp án đúng để trả lời câu hỏi và dự đoán số người trả lời đúng 10 câu hỏi.

- Mỗi người dự thi không quá 03 lần/kỳ thi và chỉ công nhận 01 kết quả trả
lời đúng nhất, dự đoán số người trả lời đúng nhất, thời gian trả lời sớm nhất. 

- Kết quả thi sẽ được sắp xếp thứ tự từ cao xuống thấp căn cứ trên: (a) số
điểm thi, (b) dự đoán số người trả lời đúng 10 câu hỏi và (c) thời gian hoàn thành
bài thi. Nếu trường hợp có hai người dự thi trở lên cùng kết quả theo (a), (b) và (c)
thì kết quả xếp hạng cuối cùng sẽ do Ban Giám khảo quyết định.

4. Cơ cấu, giá trị, giải thưởng cuộc thi: 

Mỗi kỳ thi Ban Tổ chức sẽ chọn 05 người dự thi có số điểm cao nhất, dự đoán
đúng nhất số người trả lời đúng 10 câu hỏi, thời gian thi ngắn nhất để trao:  

- 01 giải Nhất trị giá 3.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.

- 01 giải Nhì trị giá 1.500.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.

- 01 giải Ba trị giá 800.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.

- 02 giải Khuyến khích trị giá 500.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.

5. Thông báo kết quả và trao thưởng

- Kết quả mỗi kỳ thi trắc nghiệm (hai tuần/ kỳ thi) sẽ được công bố cập nhật
sau khi có kết quả (chậm nhất 12 h của ngày bắt đầu kỳ thi mới) trên các website
đăng tải cuộc thi.

- Người trúng giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về
tài khoản ngân hàng, số điện thoại, địa chỉ liên hệ để Tổ Thư ký cuộc thi chuyển
tiền thưởng qua tài khoản theo quy định tài chính.

- Ban Tổ chức sẽ tổ chức tổng kết cuộc thi và trao giải, dự kiến vào dịp Kỷ
niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 -
02/9/2023).



6. Không công nhận kết quả, giải quyết khiếu nại 

6.1. Không công nhận kết quả

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ loại bỏ và không công nhận kết quả thi đối với
người dự thi trong các trường hợp sau:

- Không liên hệ được với người dự thi theo thông tin, số điện thoại mà người
dự thi cung cấp.  

- Sử dụng thông tin của người khác để đăng ký dự thi.

- Một người sử dụng từ 02 tài khoản trở lên để dự thi.

- Nhờ người khác thi hộ hoặc thi hộ cho người khác.

6.2. Giải quyết khiếu nại

- Trường hợp có khiếu nại liên quan cuộc thi, người khiếu nại liên hệ Tổ
Thư ký cuộc thi (đ/c Lê Minh Duy - sdđ 0944 700 705, đ/c Nguyễn Hữu Đinh Tiến
- sdđ 0937 592 892) để báo cáo Ban Tổ chức cuộc thi xem xét, giải quyết.

- Thời gian nhận khiếu nại: 03 ngày, kể từ thời điểm Ban Tổ chức cuộc thi
công bố kết quả kỳ thi. Sau thời gian nêu trên sẽ không giải quyết khiếu nại.

7.  Thể lệ cuộc thi có hiệu lực từ ngày công bố và được đăng tải trên các
phương tiện thông tin đại chúng. Trong quá trình tổ chức, triển khai cuộc thi, nếu
có vướng mắc, bất cập, đề nghị phản ánh về Tổ Thư ký cuộc thi để Ban Tổ chức
cuộc thi xem xét, điều chỉnh phù hợp./.
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