BAN TUYEN GIAO TINH UY
BAN TO CH15'C CUQC THI
*
S Ol-TL/BTCCT

BANG CQNG SAN VIT NAM
Tuyên Quang, ngày 27 tháng 8 nám 2021

THE LI
Cuc thi trirc tuyn "TIm hiu tinh Tuyên Quang - 190 nãm hInh thành và
pháttrin(1831-2021)"

1- Bi tirçYng tham gia
- Các tp th, can b, dáng viên, cong chüc, viên chi'rc, nguii lao dng, doàn
viên, thanh niên, hi viên, chin s5 hrc krqng vu trang, hçc sinh (tü 11 tui trO
len), sinh viên và các tng 1&p Nhãn dan dang sinh sng, hçc tp và lao dng trên
dja bàn tinh Tuyên Quang.
(Riéng can b Ban Tuyên giáo Tinh üy, thành viên Ban T chirc, Ban ra d và
Thu k Cuc thi không duçic tham gia thi).
2- HInh thfrc, thôi gian t chfrc thi
Thi trrc tuyn trên mng Internet theo 02 dçit, mi dçit 15 ngày. Thai gian
mi dçt thi cii th nhu sau:
- Dçit 1: Tü 08 gi&, ngày 01/9/2021 dn 16 gR 30 phüt, ngày 15/9/2021.
- Dçit 2: Tü 08 gi?, ngày 16/9/2021 dn 16 gii30 phüt, ngày 30/9/2021.
3- Ni dung thi:
Ira l&i các câu hôi trc nghim lien quan dn các ni dung v dja l - dja
danh; ljch sü - sir kin; danh nhãn; Bác H vâi Tuyên Quang; kinh t - chInh tn;
van boa - xa hi. . .trong 190 nàm hInh thành và phát trin cüa tinh Tuyên Quang,
trong do:
- Dqt 1: Tp trung sâu vào các ni dung có lien quan dn dja l - dja danh;
ljch sr - sir kiin; danh nhân; Bác H vói Tuyên Quang. . .trong giai domn tr näm
1975 trâ v truóc.
- Dat 2: Tp trung sâu vào các ni dung có lien quan den ljch sü - sir kin;
kt qua n61 bt v kinh t - chInh trj, van hóa - xã hi.. .trong giai doan tir nàm
1976 dn nay.
4- Quy d!nh ye ba. thi
- Mi dçit thi, Ban T chüc Cuc thi dua ra 15 câu hOi trc nghim vâ 1 câu
hOi dr doán v s luqt ngu?ñ trã lOi dung.
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- Các câu höi trAc nghim có ni dung tim hiu v dja 1 - dja danh; ljch si:r - sir
kin; danh than; Bác H vài Tuyên Quang; kinh té - chinh trj; vn hóa - xã hi..
câu hôi có 04 dáp an, trong do có 01 dáp an dung.
- Cách th&c tham gia. NgiRii dir thi truy cp vào
+ Cong thông tin din t1r Dãng b tinh (https://tuyenquang.dcs.vn)
+ Cong thông tin din tir tinh Tuyên Quang (https://tuyenquang.gov.vn)
+ Báo Tuyên Quang din tir (https://m.baotuyenquang.com.vn)
- Lam bài thi bang cách:
(1) KIch vào ph.n mm cüa Cuc thi "TIm hiu tinh Tuyên Quang - 190
nãm hInh thành và phát trin (1831 - 2021)"; (2) Lira chçn mt trong bn dáp
an; (3) Din s lucing dir doán ngu?i trà l?yi dung 15/15 câu hOi trc nghim vào ô
"Dr doán s luvt nguäi trà 1&i dung"; (4) Barn vào 0 "Gt'ri" d kt thüc ln dir thi.
- Trueing hqp có tir 02 ngtthi d%r thi tri len cüng trâ Ru dung các cau hOi,
cüng có thôi gian thi b.ng nhau thI nguui có dir doán chInh xác nht s lucut ngi.thi
Ira Ru dung së nhn giài cao han. Thui gian &rçuc tInh tir khi ngithi dir thi gui ni
dung thi thành cong trén h thng phn mm Cuc thi (th?yi gian tInh dn ngày,
gi?, phüt, giay).
- Ngrui dir thi di.rçuc thirc hin lam và gui bài thi không qua 05 1.nIdqt thi.
K& qua dqt thi cüa mi ngx&i là 1.n thi co câu trã kui dung nht, th&i gian trà l&i
thanh nht trong s các 1n thi.
5. Tài Iiu tham khão:
- Ngtr?i tham gia di:r thi cO th vào Cng Thông tin din tü Dàng b tinh d
truy cp v Tài 1iu Hiirng dn s 31 -HD/BTGTU ngày 26/8/2021 kern theo D
cixang tuyen truyn k nim 190 näm Ngày thành 1p tinh (04/11/183 1 04/11/2021) và 30 näm tái 1p tinh (1991-2021) cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy và
Nghj quy& sé 1262/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 cüa Uy ban Thi.nmg vtl
Quc hi.
- Ngoài ra, tham khào các sách:
+ K yu Hi thào khoa hçc Xác djnh thui dim thành 1p tinh Tuyên
Quang, Nhà xut bàn khoa hçc xâ hi, näm 2020.
+ Llch sü Dãng b tinh Tuyên Quang (1940-1975), Nhà xuât bàn ChInh trj
quc gia, Ha Ni-2000.
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+ Ljch sir Dãng b tinh Tuyên Quang, Nhà xuAt bàn ChInh trj quc gia, Ha
Ni-2009.
+ Bác H vâi Tuyên Quang, Nba xut bàn ChInh trj quc gia, Ha Ni-2007.
+ Dja chI tinh Tuyên Quang, Nhà xu.t ban ChInh tn quôc gia, Ha Ni-20 14.
+ Tü Dién Tuyên Quang, Nba xut bàn ChInh trj quc gia, Ha Ni-201 8.
+ Van kin di hi di biu dâng b tinh Tuyên Quang l.n thu XVII, nhim
k5' 2020-2025.
6- Giãi thtrrng
6.1. Dái vói Ca nhân: TInh theo mi dçit thi, tng s tin giãi thtthng cüa m&
dçit thi là: 17.000.0000 dng (t s tin cüa 02 dçit thi là 34.000.000 dng), gm:
+ 01 giài Nht: 3.000.000 dông.
+ 02 giài NhI, mi giâi: 2.000.000 dng
+ 05 giài Ba, mi giài: 1.000.000 dông.
+ 10 giâi Khuyn khIch, mi giái: 500.000 dng.
6.2. Dái vái 41p th: Ban To chüc sê trao giài thuâng tp th cho Cuc
thi, thng s tin là 4 1.500.000 dng, ci th:
- Giài thuâng di v&i các Dang b trirc thuc Tinhüy, tng s tin: 20.000.000
dng, gm:
+ 01 giãi Nhât: 4.000.000 dông.
+ 02 giái nhI, mi giài: 3.000.000 dng.
+ 03 giái Ba, m6i giái: 2.000.000 dông.
+ 04 giài khuyn khIch, mi giài: 1.000.000 dng.
- Giài thuing dôi vâi các chi dáng b trrc thuc Dàng b các huyn, thành
üy, Dâng b trrc thuc Tinh üy, tng s tin: 2 1.500.000 dng, gm:
+ 01 giài Nhât: 3.000.000 dng.
+ 02 giãi NhI, mi giái: 2.000.000 dng.
+ 03 già Ba, mi giãi: 1.500.000 dông.
+ 10 giài khuyn khIch, mi giâi: 1.000.000 dông.
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7- Thông báo kt qua và trao thtrông
- Kt qua thi trc nghim trng ctçit së &rçlc cong b chrn nht sau khi kt
thüc dqt thi 03 ngày tai miic "Kt qua" trong phn mm Cuc thi và trên các
phuong tin thông tin di chüng cüa tinh.
- Kt thüc Cuc thi (02 dçit thi), Ban Tuyên giáo Tinh üy t chüc tong k& và
trao giãi cho các tp th và cá nhân dot giãi.
8- Giãi quyt kin nghj
Các tp th, cá nhân tham gia Cuc thi nu có kin nghj gui van ban v Ban
To chrc Cuc thi (qua Ban Tuyên giáo Tinh üy) chm nhât 02 ngày sau khi Cong
b kt qua thi d xem xét, giài quy&.
Ncyi nhân:
- Thtr&ng trtrc Tinh uy,
- U HDND tinh,
- UBND tinh,
- Các ban Dáng, VPTU,
- UB MTTQ, các to chüc CT-XH cap tinh,
- Tniàng DH Tan Trào, Tnxeing CD Nghê
K5 thut - Cong ngh,
- Các ca quan báo chI cUa tinh,
- Các c quan, dcn vj có trang thông tin
din tü,
- Các huyn, thành üy, DUTT Tinh iy,
- Thành viên BTC, Ban ra dé và Thu k
cuOc thi,
- Các phOng thuc Ban,
- BTG các huyn, thành Uy, DUTT Tinhüy,
- Luu BTC cuôc thi.

PHO TRU'€NG BAN THUNG TRIXC
kiêm
TRIJON - !; .TO CHU'C CUOC THI

ong Thanh

