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THỂ LỆ
Tổ chức Cuô ̣c thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam;
lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam trên Internet
Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-STTTT ngày 17/01/2020 của Sở Thông tin và
Truyền thông về tổ chức Cuô ̣c thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng
Nam; lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam trên Internet; Ban Tổ chức cuô ̣c thi ban hành
Thể lệ Cuô ̣c thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam; lịch sử Đảng
bộ tỉnh Quảng Nam, với các nội dung, cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CUỘC THI
1. Đối tượng
a) Đối tượng tham gia dự thi: Cán bô ̣, đảng viên, công chức, viên chức, người
lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn viên thanh niên, HSSV và
nhân dân trong tỉnh và ngoài tỉnh.
b) Đối tượng không được tham gia dự thi: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ biên
soạn và phụ trách chấm chọn kết quả cuộc thi, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ
thống phần mềm thi trực tuyến.
2. Nô ̣i dung
- Tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam.
- Tìm hiểu những thành tựu quan trọng qua 90 năm chiến đấu, xây dựng và
trưởng thành của Đảng bộ tỉnh(1930 – 2020), 45 năm giải phóng quê hương (1975
– 2020).
3. Hình thức
Cuô ̣c thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên mạng internet. Người
dự thi truy cập trực tiếp vào địa chỉ http://thitimhieulichsu.quangnam.gov.vn để
tham gia Cuộc thi, hoă ̣c truy câ ̣p vào banner “Cuộc thi Cuô ̣c thi tìm hiểu về truyền
thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam; lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam” của Cổng
thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ http://quangnam.gov.vn). Người tham gia dự thi trả
lời các câu hỏi trắc nghiê ̣m trực tiếp trên máy vi tính trong phần mềm bô ̣ ngân hàng
câu hỏi được thiết kế sẵn.

- Số lượng câu hỏi trong mỗi đề thi trắc nghiê ̣m là 20 câu và thời gian làm bài là
20 phút, thi trắc nghiê ̣m.
- Mỗi người chỉ đăng ký thi mô ̣t lần/01 kỳ.
- Người dự thi đăng ký tham gia thi trực tiếp trên trang mạng tại địa chỉ
http://thitimhieulichsu.quangnam.gov.vn. Để tham gia cuô ̣c thi, người dự thi hoàn
thành viê ̣c cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại địa chỉ nêu
trên.
- Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuô ̣c thi xét và
trao giải. Ban Tổ chức cuô ̣c thi không công nhâ ̣n kết quả đối với người dự thi khi
không có bất kỳ trường thông tin nào, người đăng ký thông tin sai lê ̣ch so với thực
tế, hoă ̣c người dự thi không thuô ̣c nhóm đối tượng tham gia dự thi.
II. SỐ LƯỢNG ĐỢT THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC, TỔNG KẾT CUỘC
THI
1. Số lượng đợt thi
Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam; lịch sử Đảng bộ
tỉnh Quảng Nam trên Internet được tổ chức gồm 03 kỳ.
2. Thời gian tổ chức cuô ̣c thi: Bắt đầu từ ngày 03/02/2020 đến 28/3/2020, cụ
thể như sau:
- Kỳ thi thứ 1: Bắt đầu ngay sau khi kết thúc Lễ phát động cuộc thi (ngày
03/02/2020) đến 23h00 ngày 20/02/2020.
- Kỳ thi thứ 2: Bắt đầu từ 7h30 ngày 21/02/2020 đến 23h00 ngày 09/3/2020.
- Kỳ thi thứ 3: Bắt đầu từ 7h30 ngày 10/3/2020 đến 23h00 ngày 28/3/2020.
* Ban Tổ chức sẽ có thông báo cụ thể thời gian tổng kết trao giải thưởng cho 03
kỳ thi sau khi kết thúc 03 kỳ thi nêu trên.
III. CÁCH TÍNH KẾT QUẢ, CƠ CẤU VÀ GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG
1. Cách tính kết quả
- Thang điểm tối đa: 100 điểm (mỗi câu 05 điểm x 20 câu).
- Trong trường hợp số người dự thi (từ 2 người trở lên) cùng có kết quả điểm
bằng nhau, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ căn cứ vào thời gian làm bài dự thi trắc nghiê ̣m
để trao thưởng cho người có thời gian làm bài sớm nhất so với thời gian quy định.
2. Cơ cấu giải thưởng:
Cơ cấu giải thưởng cho các cá nhân tham gia 03 kỳ thi tại cuộc thi, bao gồm:
mỗi kỳ có 10 giải thưởng, trong đó: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 04 giải
khuyến khích.

3. Giá trị giải thưởng
- 01 giải nhất trị giá 3.000.000 đồng
- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.
- 03 giải ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.
- 04 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.
Ban Tổ chức sẽ thông báo kết quả sau từng kỳ thi trên Cổng Thông tin điện tử
tỉnh và trên website Sở Thông tin và Truyền thông.
IV. VI PHẠM THỂ LỆ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
1. Ban Tổ chức không trao giải cho những người tham dự cuô ̣c thi vi phạm
mô ̣t trong các trường hợp sau:
- Người dự thi có nhiều hơn 01 tài khoản đăng ký dự thi.
- Không có giấy tờ tùy thân để Ban Tổ chức xác thực lại người đạt giải.
- Thông tin đăng ký của người dự thi sai lê ̣ch với giấy tờ tùy thân.
2. Giải quyết khiếu nại:
Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày Ban Tổ chức công bố kết quả cuô ̣c thi,
người dự thi có quyền khiếu nại về kết quả thi. Sau thời hạn trên, Ban Tổ chức cuô ̣c
thi sẽ không giải quyết.
Trên đây là thể lệ Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng
Nam; lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyê ̣n, thị xã, thành phố;
- Thành viên BTC cuô ̣c thi;
- Đăng tải lên Cổng TTĐT, website Sở TTTT;
- Lưu: VT, BTC.
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