
BAN TUYEN GIAO TIN}i UY BANG CQNG SAN VIT NAM 
BAN TO CHUC CUQC THI 

* Tuyên Quang, ngày 30 tháng 8 nám 2021 
S 02-TL/BTCCT 

THE LI 
Cuc thi trrc tuyn "TIm hiu tinh Tuyên Quang - 190 nám hInh thành và 

phattrien (1831 -2021) 

1- Bi tuçrng tham gia 
- Các tp th& can b, dãng viên, cong chüc, viên chirc, ngr?ñ lao dng, doàn 

viên, thanh niên, hi viên, chin s lirc luçing vu trang, h9c sinh (tü 11 tui tth 
len), sinh viên và các tng lap Nhãii dan dang sinh sng, hçc tp và lao dng trên 
dja bàn tinh Tuyên Quang. 

(Riêng can b Ban Tuyên giáo Tinhüy, thành viên Ban To churc, Ban ra d và 
Thi.x k)' Cuc thi không di.rçic tham gia thi). 

2- HInh thIrc, thôi gian ti chüc thi 
Thi trilc tuyn trên mng Internet theo 02 dçt, mi dçit 15 ngày. Th?yi gian 

mi dçit thi c11 th nhu sau: 
- Dçit 1: Tr 08 gi?, ngày 01/9/2021 dn 16 gia 30 phiit, ngày 15/9/2021. 
- Dçit 2: Tr 08 gi&, ngày 16/9/2021 dn 16 gi 30 phüt, ngày 30/9/2021. 
3- Ni dung thi: 
Trã lai các câu hói trAc nghim lien quan dn các ni dung v dja l - dja 

danh; ljch sü - sir kin; danh nhân; Bác H vai Tuyên Quang; kinh t - chInh trj; 
van hóa - xâ hi. . . trong 190 näm hInh thânh và phát trin cüa tinh Tuyên Quang, 
trong do: 

- Dçit 1: Tp trung sâu vào các ni dung có lien quan dn dja 1 - dja danh; 
ljch si'r - s1r kin; danh nhân; Bác H vâi Tuyên Quang. . .trong giai don tü näm 
1975 trà ye tnthc. 

- Dçt 2: Tp trung sâu vào các ni dung có lien quan dn ljch sir - s1r kin; 
k& qua ni bt v kinh t - chInh tn, van hóa - xã hi. . .trong giai don tü nàm 
1976 dn nay. 

A 4- Quy d!nh  ye bai thi 
- Mi dçt thi, Ban To chac Cuc thi dixa ra 15 câu hOi tr&c nghim và 1 câu 

hOi d doán v s hiqt ngr?i trã lai dung. 
- Các câu hôi trc nghim có ni dung tIm hiu v da l - dla danh; ljch sü - sir 

kin; danh than; Bác Ho v&i Tuyên Quang; kinh t - chinh tn; van boa - xã hi. . 
câu hOi CO 04 dáp an, trong do có 01 dáp an ding. 
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- Cách th&c tham gia. Ngix&i dir thi truy cp vào 
+ Cong thông tin din tü Dàng b tinh (https://tuyenquang.dcs.vn). 
+ Cng thông tin din ti~ tinh Tuyên Quang (https://tuyenquang.gov.vn). 
+ Báo Tuyên Quang din tcr (https://m.baotuyenquang.com.vn). 
- Lam bài thi bang cách: 
(1) KIch vào ph.n mm cüa Cuc thi "Tim hiêu tinh Tuyên Quang - 190 

nãm hInh thành và phát trin (1831 - 2021)"; (2) Lira ch9n mt trong 04 dáp an; 
(3) Din s luçit dir doán ngi.r1i trà läi dung 15/15 câu hOi trc nghim vào 0 "Dr 
doán s6 lucit ngi.thi trà Rn dung"; (4) Bm vào ô "Gfri" d kt thüc 1n dir thi. 

- Tnrnng hqp có tü 02 ngu1i dir thi trâ len cüng trã Ru dUng các câu hOi, 
cUng có th?ji gian thi bng nhau thI ngrui có dr doán chInh xác nht s krçut ngi.rni 
trâ l&i dUng sê nhn giài cao hnn. Th&i gian &rçnc tInh tI.r khi ngithi dr thi gUi ni 
dung thi thành cong trên h thng ph.n mm Cuc thi (thni gian tInh dn ngày, 
gRu, phUt, giây). 

- NgiRui dr thi di.rçnc thirc hin lam và gUi bài thi không qua 05 1n/dçnt thi. 
Kt qua dçit thi cUa mi ngithi là l.n thi có câu trã 1&i dUng nht, th?ni gian trà Ru 
nhanh tht trong s các ln thi. 

5. Tài Iiu tham khão: 
- Ngithi tham gia dir thi Co th vào Cng Thông tin din tU Dãng b tinh d truy 

cp v Tài lieu  I-Iithng dn s 31-HD/BTGTU ngày 26/8/2021 kern theo Dê crong tuyên 
truyn k' nim 190 nm Ngày thành 1p tinh (04/11/1831 - 04/11/2021) và 30 nàm 
tái 1p tinh (1991-2021) cUa Ban Tuyên giáo Tinh Uy và Nghj quyt s 12621NTQ-
UBTVQH14 ngày 27/4/202 1 cUa Uy ban ThuOrng vi Quc hi. 

- Ngoài ra, tham khào các sách: 
+ K yêu Hi thào khoa hgc Xác djnh thni dim thành 1p tinh Tuyên 

Quang, Nhà xut bàn khoa hçc xã hi, näm 2020. 
+ Ljch sU Dàng b tinh Tuyên Quang (1940-1975), Nba xut bàn ChInh trj 

qu& gia, Ha Ni-2000. 
+ Ljch sU Dãng b tinh Tuyên Quang, Nhà xut bàn ChInh trj quc gia, Ha 

Ni-2009. 
+ Bác H vâi Tuyên Quang, Nba xuât bàn ChInh trj qu& gia, Ha Ni-2007. 
+ Dja chI tinh Tuyên Quang, Nhà xut ban ChInh trj quc gia, Ha Ni-20 14. 
+ TU Diên Tuyên Quang, Nba xut bàn ChInh trj quc gia, Ha Ni-2018. 
+ Van kin di hi dai  biu dãng b tinh Tuyên Quang l.n thU XVII, nhim 

k' 2020-2025. 
6- Co cu giãi thir&ng 
6.1. Dñi vói cá nhân: TInh theo m& dçnt thi, gm: 01 giãi Nht; 02 giãi NhI; 

05 giãi Ba; các giài Khuyn khIch. 
6.2. DoAi  vol tIp th: Ban T chUc sê trao giài thi.r&ng tp th cho CuOc thi, 

cuth: 
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- Giái thrâng (Mi v&i các Dãng b trrc thuc Tinh üy, gm: 01 giâi Nht; 02 
giãi nhI; 03 giãi Ba; các giãi khuyn khIch. 

- Giâi thuâng (Mi vâi các chi dãng b trrc thuc Dâng b các huyn, thành 
Uy, gm: 01 giái Nhât; 02 giâi NhI; 03 giâ Ba và các giãi khuyn khIch. 

7- Thông báo kt qua và trao thtrrng 
- Kt qua thi trc nghim trng dt së duçic cong b chm nht sau khi kt 

thüc dçit thi 03 ngày ti miic "Kt qua" trong phn mm Cuc thi và trên các 
phirnng tin thông tin dai  chüng cüa tinh. 

- Kt thüc Cuc thi (02 dqt thi), Ban Tuyên giáo Tinh Uy t chüc tng k& và 
trao giâi cho các tp th và cá nhân dot giài. 

8- Giãi quyt kin ngh 
Các tp th, cá nhân tham gia Cuc thi nu có kin nghj gui van bàn v Ban 

T chirc Cu)c thi (qua Ban Tuyên giáo Tinh üy) chm nht 02 ngày sau khi cong 
b kt qua thi dé xem xét, giài quyk 

9- Th i nay thay th Th 1 s 01-TL/BTCCT ngày 27/8/2021 cüa Ban To 
chüc Cuc thi. Trong qua trInh t chüc thrc hin nu có khó khän, vuóng mc phát 
sinh Ban T chirc Cuc thi sê b sung, diu chinh kjp th&i, bão dam Cuc thi theo 
Kê hoch so 23-KHIBTGTU ngày 26/8/2021 cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy. 

Nth nhân: 

- Thuông trirc Tinh Uy, 
- Thung trrc HDND tinh, 
- UBND tinh, 
- Các ban Dãng, VPTU, 
- UB MTTQ, các to chiic CT-XH cap tinh, 
- Tnthng DH Tan Trào, Tnthng CD Nghê 

K5 thut - Cong ngh, 
- Các Ca quan báo chI cüa tinh, 
- Các ca quan, don vj có trang thông tin 
din tCr, 

- Các huyn, thành Uy, DUTT Tinh üy, 
- Thành viên BTC, Ban ra dé và Thu k 
Cuc thi, 

- Các phong thuc Ban, 
- BTG các huyn, thành üy, DUTT Tinh üy, 
- Luii BTC Cuc thi. 
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