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S 08-CV/BTC
V/v dieu chinh Thi lê Cuôc thi
träc nghicm trc tuyên "Tim hiêu 90 nám
truyên thông ye yang cüa Dáng b tin/i Than/i Hóa"

KIn/i gzi.

- Thtthng trrc các huyn, thj, thành üy, dãng üy trgrc thuc,
- Mt tr.n To quôc và các doân the cap tinh,
- Báo Thanh Hóa, Dài Phát thanh và Truyên hmnh tinh,
Báo V.n hóa và Diii song, Tp chI Xir Thanh.

Thirc hin K hoch s 03-KHIBTC, ngày 03/3/2020 cüa Ban T chirc Cuc thi
trc nghim trçrc tuyn "TIm hiêu 90 n.m truyên thông ye yang ca Dâng b tinh
Thanh Hóa"; Tu&.n thi thu nhât (tr ngày 06/4 den ngày 13/4/2020) cüa Cuc thi dâ kêt
thüc yai 83.050 thành vien däng k dir thi, có 77234 thành viên tham gia lam bài thi,
vâi tong so 339.2 17 luçit thi. Qua kêt qua tuân 1 dä cho thây Cuc thi thrçic sir quan
tam, tham gia cUa dông dâo h9c sinh, sinh viên, can b, dãng Viêfl, Cong ch'Crc, viên
chi'rc, chiên sT lirc luqng vU trang và các tang lc'ip nhân dan; thu htit sçr quan tam cila
nguii ngoài tinh và nuâc ngoài tham gia. Tuy nhiên, trong qua trInh tham dr Cuc thi,
mt sO ngi?ñ dr thi dã si'r diing thU thut dê tiên hành thi nhiéu lan trong tuân thi vó'i
mic dIch giành giãi.
D dam bão rn1ic dich yeu c.0 cUa Cuc thi dê ra, Ban T chUc Cuc thi thng
nhât sira doi rnt so ni dung trong The l Cuc thi träc nghim trirc tuyên "TIm hiêu 90
näm truyên thông ye yang cUa Dãng b tinh Thanh Hóa", nhu sau:
Diu chinh ni dung phn "Cách thüc xét giãi" & Diu 3, miic 3.3. Th&i gian thi
và each thuc xét giâi trong The 1 Cuc thi, the: Thay dôi hinh thUc thi "Mói ngu'ô'i
có the dr thi nhiêu lán/tuân ", thay bang "Môi ngwôi duilc dr thi không qua 20
lân/tuân ". The l Cuc thi sUa dôi duc áp ding tü tuân thi th 2.
D& nghj các dja phucing, c quan, do'n vj dàng tãi ni dung thay di Th l Cuc
thi trên trang thông tin din tU cUa cci quan, &rn vj và thông tin tuyên truyên rng rãi
den các dôi ttxçYng dir thi duçic biêt (kern theo the lc sfta dóz)./.
Ni nhân:
-Nh.rkInhgiri,
- D/c Tnr&ng BTC Cuc thi (d b/c),
- Ban Tuyên giáo (tuyên hun)
the huyn, thj, thànhUy, dãng üy,
- Liru BTGTU.
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Diu 1. Mic dIch yêu cu
- T chirc Cuc thi tr.c nghim trtrc tuyn "TIm hiu 90 nãm truy&n thng vô
yang cüa Dãng b tinh Thanh Hóa" nhàm tuyên truyên giáo dçic truyên thông cách
m.ng cho can b, dãng viên, chiên si lc luçmg vii trang, doàn viên, hi viên, h9c
truyên thông yang
sinh, sinh viên và Nhân dan các dan tc trong tinh hiêu rô
cüa Dáng b tinh trong 90 näm qua.
ye

ye

Khng djnh sr lãnh dao dñng din, sang sut cüa Dãng bc tinh Thanh Hóa là
nhân to hang dâu quyêt djnh mi thãng 1çi cüa sr nghip each mng trong tinh, tir
do, nâng cao lông tr hào dan tc, niêm tin vào sir lành dao cüa Dàng, quyêt tam
xây drng quê hi.rang Thanh Hóa ngày càng giàu dp, van minh, sOm tth thành
"Tinh kiêu mu".
Diu 2. Các quy dlnh chung
2.1. Di tirçrng dty thi
vic & trong và ngoài tinh; nguñ tinh
Là ngi.rii Thanh Hóa dang sinh sng,
ngoài, ngi.thi nu&c ngoài quan tam và tham gia Cuc thi ('tth các dOng chI trong Ban
TO chtc, TO ghp viçc Ban TO chth Cuç3c thi,,).
lam

2.2. Hinh thác thi:
Thi tr.c nghim trirc tuyn hng tun trên mng Internet.
Diêu 3. Các quy djnh cii the
3.1.Dáng kJ5 lài khodn
D dàng k tài khoàn, ngr&i dung truy cp vào duông dan:
https:f/www.90namdangbothanhhoa.vn. Truy cp vào website, ngr&i dung ch9n
mvc "Bang kg", nh.p
din thoai và nhn ma kIch hoat OTP (One Time
Password) den sO din thoai ma nhân diing dáng k thành viên dê xác nhn däng
nhp. Diên các thông tin cá nhân, bao gôm: Ten, gi&i tInh, ngày sinh, nghê nghip,
dan vj cong tác, mt khâu là có the tao ngay tài khoãn mt each nhanh chóng.
- Môi s din thoai chi duçic däng k9 mt 1n.
so
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3.2. Cdch thá'c th am gia Cu3c thi
Mi tun, Ban T chrc Cuc thi dua ra 08 câu hOi thi tr.c nghim và 01 câu
"Dir a'oán ngu'ôi lii am gia" cuc thi trong tuân. Câu hói thi tràc nghim cO ni
dung
tim hiêu 90 nàm truyên th8ng
yang cüa Dâng b tinh Thanh Hóa;
thành tVu cong cuc dôi m&i cüa tinh du&i sr lânh do cüa Dãng,... Mi cau hôi
có 04 dáp an trà 1&i, trong do có 01 dáp an dung. Ngu&i di.r thi tiên hành các thao
tác sau dê trà l&i câu hOi thi cüa Ban To chirc:
so
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Nguñ di,r thi vào trang nng din t~
Bithc 1:
https://www.90namdangbothanhhoa.vn, sau do truy cp vào banner cUa Cuôc
thi; ho.c truy c.p vào mt trong các trang website: Dâi Phát Thanh và Truyên hInh
Thanh Hóa (http://truyenhinhthanhhoa.vn); Báo Thanh Hóa din tir
(http://baothanhhoa.vril); Cong thông tin din tr cüa Tinh üy
(https://thanhhoa.dcs.vnitinhuy),... sau do truy cp vào banner cUa Cuc thi trén
các báo, cong thông tin, trang thông tin din tr.
Bithc 2: Sau khi truy cp vào banner cUa Cuc thi, ngi.r&i dir thi tin hnh
dàng nh.p vào tài khoán.
Buôc 3: Trong thi gian 15 phüt, nguäi dir thi tiên hành trã Ru 08 câu hOi träc
nghim, sau do diên vào 0 "Dir toán s6 ngw&i tham gia" và barn vào 0 "Hoàn
thành ".
3.3. Thô'i gian thi và cdch thá'c xét giái
*

Thô'i gian thi

Th&i gian thi dirçuc tiên hành h.ng tun, bt du tu.n thi thr nh.t tr ngày
06/4/2020 và kêt thüc vào ngày 06/7/2020.
-

Thi gian thi mi tu.n duccc tInh tü 09 gRu 00 phüt ngày thir hai h&ng tu.n
và két thOc vào 08 gRu 00 phüt ngày thi'r hai cUa tuân kê tiêp.
-

*

Cách thtc xét giái

Mi ngtri duçuc dir thi không qua 20 1nItu.n, tuy nhiên chi cong nhn 01
k& qua trã lôi dtng và dir doán so ngthi tham gia Cuc thi chInh xác ho.c gân
nhât.
-

Trong trtx?mg hqp có nhiu ngu&i dir thi c1ng trà Ru dung và cüng dr doán
chInh xác hoc gân nhât so ngutYi tharn gia Cuc thi, Ban To chüc së 1a chçn 11
thI sinh trâ iOn dung 08 câu hôi thi trãc nghim và can cir vào dir doán chInh xác
ho.c gân nhât so nguOni tham gia Cuc thi cüa các thI sinh nay dê lan luçut trao các
giài Nhât, giài NhI, giài Ba và giâi Khuyên khich.
-

Nu trong tnrOnng hcip các thI sinh dv doán s ngixOni tham gia Cuc thi ging
nhau, Ban To chirc sè iva ch9n thI sinh hoàn thành dung phân thi trong thOni gian
trà lOni ngän nhât dé trao giâi.
-

Diu 4. Co cu, giá trj giãi thtr&ng
4.1. Giãi tp th: Ban T chire Cuc thi can cir vâo djaphuong, co quan, dan
vj cO so luçung ngi.rOni tham gia Cuc thi các tuân nhiêu nhât, Co so ng'irOni trâ lOi
dung các cau hôi trong cac tuân nhiêu nhât và cO nhiêu ngiiOni hoàn thành dung
phân thi trong th?yi gian ngn nhât dê tang Giay chüng nh.n và phân thu&ng cho
t.p the trong L tong kêt CuQc thi.
4.2. Giãi cá nhân: Mi tuân có 04 giãi thu&ng, bao gôm:
-

-

-

01 Giãi NIht: trj giá 3.000.000 dng.
02 Giài NhI: Mi giãi tn giá 2.000.000 dung.
03 Giâi Ba: Mi giãi trj giá 1.000.000 dng.
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- 05 Giài Khuyn khIch: Mi giãi trj giá 500.000 dông.
Diu 5. Cong b kt qua vã trao giãi
- K& qua thi tr.c nghim hng tun s &rçYc cong b c.p nht ngay sau khi có
két qua thi tuân (chm nhât là 11 gi ngày thi'r hai hang tuan) trên trang website
dành riêng cho Cuc thi và the phuing tin thông tin di chi'ing.
- Hang tu.n, Ban T chirc Cuc thi sê t, chirc trao giài thuOng cho nhüng
ngu&i dot giài trong cáo Cuc thi trãc nghim tuân (ngithi dot giãi không có
diêu kin trirc tiêp nh.n giái có the nhn tiên thu0ng qua buu din hoc qua tài
khoãn cá nhan).
- Ngu&i tri1ng giài có trách nhim cung cp d.y dü và chInh xác thông tin v
tài khoãn ngân hang, so din thoai, dja chi lien h dê Ban To chirc Cuc thi chuyên
tiên thithng qua tài khoán.
- Kt thiic Cuôc thi, Ban T chirc Cuc thi tin hành lông kt, trao Giây
chirng nhn và giài thuâng cho các tp the; trao Giây chirng nhn cho nguôi doat
giãi Nhât Cuc thi cáo tuân.
The 1 Cuc thi có hiu hrc ti'r ngày cOng b và thrçic däng tãi trên các phuong
tin thông tin dai chüng. Vic sira dôi, diêu chinh ni dung The chi ducic th?c
hin khi Co sir dOng ' bang van ban cüa Ban To chüc Cuc thi./.
BAN TO CH1C CUQC THI
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