
THỂ LỆ 

cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh năm 2023 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 137-KH/BTGTU, ngày 09/3/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) 

----- 

I - ĐỐI TƢỢNG THAM GIA THI 

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực 

lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, nhân dân đang sinh sống, học tập và công tác 

trong và ngoài tỉnh đều có quyền tham gia Cuộc thi. 

Thành viên trong Ban Tổ chức, Tổ soạn thảo câu hỏi - đáp án, Tổ thư ký 

không được tham gia thi. 

II - NỘI DUNG, TÀI LIỆU PHỤC VỤ THI 

1. Nội dung thi 

- Những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- 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. 

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về 

phong cách nêu gương, thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các 

dân tộc tỉnh Hà Giang. 

2. Tài liệu phục vụ thi 

- Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý 

chí tự lực, tự cƣờng và khát vọng phát triển đất nƣớc phồn vinh, hạnh phúc 

(Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2021 và toàn khóa), do 

Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nxb Chính trị Quốc gia sự thật, H.2021. 

- Tài liệu Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh về phong cách nêu gƣơng và thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng 

bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang năm 2022, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Hà Giang biên soạn. 

- Những nội dung cơ bản của tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh (Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của 

Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh") do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, NXB Chính trị Quốc gia sự 

thật, H.2017. 

- Hỏi - đáp về tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Dùng cho 

đảng viên ở cơ sở, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên 

truyền trong Nhân dân) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nxb Chính trị 
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Quốc gia sự thật, H.2017. 

- Bộ sách Vang vọng lời nƣớc non (12 tập) do Ban Tuyên giáo Trung 

ương chỉ đạo biên soạn, xuất bản, Nxb. Thông tin và Truyền thông, H.2022. 

- Và một số văn bản liên quan. 

III - HÌNH THỨC VÀ CÁCH THỨC DỰ THI 

Thi trắc nghiệm hằng tuần trên mạng internet tại địa chỉ Cổng thông tin 

điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy http://tuyengiao.hagiang.gov.vn; mục Cuộc thi 

trực tuyến tìm hiểu về tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 

hoặc truy cập trực tiếp vào đường dẫn: http://tracnghiem.hagiang.gov.vn. 

(Có Hướng dẫn chi tiết đăng tải theo đường dẫn). 

Mỗi tuần thi có 20 câu hỏi thi về nội dung (mỗi câu hỏi có 04 đáp án trả lời, 

người dự thi chọn 01 đáp án đúng) và 01 câu hỏi dự đoán tổng số người tham gia 

thi trong mỗi tuần thi.  

Một người có thể dự thi nhiều lần/tuần và chỉ công nhận 01 kết quả đúng nhất. 

Trường hợp số người dự thi (từ 02 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu 

hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời 

gian trả lời câu hỏi sớm nhất trong một lần thi để trao thưởng cho người dự thi. 

Thời gian được tính từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc thi tuần. 

IV- THỜI GIAN THI VÀ TỔNG KẾT, TRAO GIẢI 

1. Thời gian thi 

Diễn ra trong 03 tuần liên tục, bắt đầu tuần thứ nhất từ ngày 03/4/2023, kết 

thúc vào ngày 23/4/2023.  

Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 9h00' thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 

22h00' ngày chủ nhật. Cụ thể: 

Tuần 1: Từ 9h00' ngày 03/4/2023 (thứ hai) đến 22h00', ngày 09/4/2023 

(chủ nhật). 

Tuần 2: Từ 9h00' ngày 10/4/2023 (thứ hai) đến 22h00', ngày 16/4/2023 

(chủ nhật). 

Tuần 3: Từ 9h00' ngày 17/4/2023 (thứ hai) đến 22h00', ngày 23/4/2023 

(chủ nhật). 

2. Tổng kết, trao giải 

Dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 - 19/5/2023). 

V- CƠ CẤU, HÌNH THỨC GIẢI THƢỞNG  

http://tracnghiem.hagiang.gov.vn/
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1. Cơ cấu, tiêu chí xét giải thƣởng 

* Cơ cấu giải thƣởng 

- Giải cá nhân (công bố sau mỗi tuần thi) 

+ 01 giải Nhất: 5.000.000 đồng 

+ 02 giải Nhì: Mỗi giải 3.000.000 đồng. 

+ 03 giải Ba: Mỗi giải 2.000.000 đồng. 

+ 05 giải Khuyến khích: Mỗi giải 500.000 đồng. 

- Khen thưởng 03 tập thể (công bố sau khi kết thúc 3 tuần thi) 

+ Phần thưởng mỗi tập thể: 3.000.000 đồng 

* Tiêu chí xét giải thƣởng 

- Đối với giải cá nhân 

+ Trả lời đúng nhất và sớm nhất các câu hỏi trắc nghiệm. 

+ Dự đoán nhanh nhất và chính xác nhất số lượt người tham gia dự thi. 

- Đối với giải tập thể 

+ Có số người tham gia Cuộc thi các tuần nhiều nhất và tỷ lệ trả lời đúng 

toàn bộ câu hỏi trong các tuần nhiều nhất. 

2. Hình thức giải thƣởng 

Ban Tổ chức Cuộc thi trao giấy chứng nhận và tiền thưởng đối với cá nhân 

và tập thể đạt giải. 

Tập thể, cá nhân đạt giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác 

thông tin cá nhân để ban Tổ chức Cuộc thi hoàn thiện thủ tục trao thưởng.  

3. Công bố và trao giải cuộc thi 

- Công bố kết quả thi trên Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

và các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Ban Tổ chức Cuộc thi tiến hành tổng kết và trao Giấy chứng nhận, tiền 

thưởng cho cá nhân, tập thể đạt giải sau khi kết thúc Cuộc thi. 

VI- MỘT SỐ QUY ĐỊNH VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, THẮC MẮC 

1. Chỉ có Ban Tổ chức Cuộc thi mới có quyền sửa đổi, bổ sung Thể lệ này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo, đề 

xuất với Ban Tổ chức Cuộc thi (qua phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng, 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp). Điện thoại liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Yến 

0949.222.077. 
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2. Mọi khiếu nại của cá nhân, đơn vị gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi phải bằng 

văn bản, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ. Trong quá trình chờ Ban Tổ 

chức Cuộc thi giải quyết vẫn phải tuân theo Thể lệ Cuộc thi. Sau khi Ban Tổ chức 

Cuộc thi đã tổng kết và trao thưởng, mọi khiếu nại sẽ không được xem xét. 

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 
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