
TỈNH UỶ ĐỒNG THÁP 

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

Số 78-KH/BTGTU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 10 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết, kết luận chuyên đề  

của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

----- 
 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây 

dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các nghị quyết, kết luận 

chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (viết 

tắt là các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh uỷ) như sau:  

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung các nghị quyết, kết luận 

chuyên đề của Tỉnh uỷ, nhằm nâng cao hiểu biết cho cán bộ, đảng viên và nhân 

dân về chủ trương, quan điểm của địa phương trong thực hiện những nhiệm vụ 

trọng tâm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng văn hoá và con người 

Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. 

Kết quả tham gia Cuộc thi là cơ sở dữ liệu quan trọng để tham mưu, đề xuất 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới để thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh. 

Cuộc thi được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm.  

II- NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI 

1. Nội dung: Các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh uỷ. 

2. Đối tượng: Cán bộ, đảng viên và nhân dân (từ 16 tuổi trở lên) sinh sống, 

học tập, làm việc trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp. 

3. Hình thức: Thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm trực tuyến (10 

câu hỏi/tuần). 

(Kèm theo Thể lệ Cuộc thi). 

4. Thời gian: Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trong 04 tuần, 

khung thời gian thi của mỗi tuần là 05 ngày (từ thứ Hai đến thứ Sáu), cụ thể như sau: 

- Tuần 1: Bắt đầu lúc 9 giờ, ngày 07/11 đến 9 giờ ngày 11/11/2022. 

- Tuần 2: Bắt đầu lúc 9 giờ, ngày 14/11 đến 9 giờ ngày 18/11/2022. 

- Tuần 3: Bắt đầu lúc 9 giờ, ngày 21/11 đến 9 giờ ngày 25/11/2022. 
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- Tuần 4: Bắt đầu lúc 9 giờ, ngày 28/11 đến 9 giờ ngày 02/12/2022. 

Lưu ý: Thời gian thi thử: Bắt đầu lúc 9 giờ, ngày 02/11 đến 9 giờ ngày 

04/11/2022. 

III- CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Ban Tổ chức sẽ chọn 07 thí sinh có số điểm cao nhất mỗi tuần thi (nhưng 

phải đạt ít nhất 80% so với tổng số điểm) và có số dự đoán người tham gia Cuộc 

thi gần đúng nhất để khen thưởng, gồm: Giấy khen của Ban Tổ chức Cuộc thi và 

tiền thưởng kèm theo 500.000 đồng/01 giải). Mỗi thí sinh được nhận tối đa 01 giải 

thưởng/tuần. 

IV- THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO, TỔ ĐỀ THI, 

TỔ GIÚP VIỆC CUỘC THI 

1. Ban Tổ chức 

- Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban. 

- Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó 

Trưởng Ban. 

- Các đồng chí Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 

và đồng chí Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh, Thành viên. 

2. Ban Giám khảo 

- Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban. 

- Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban. 

- Đồng chí Trưởng Phòng Tổng hợp; Trưởng Phòng Tuyên truyền và Báo chí 

- Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Thành viên. 

- Đồng chí Chuyên viên Phòng Tuyên truyền và Báo chí - Xuất bản, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Thư ký. 

3. Tổ Đề thi 

- Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Tổ trưởng. 

- Đồng chí Trưởng Phòng Tuyên truyền và Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên 

giáo Tỉnh uỷ, Tổ phó. 

- Đồng chí Phó Trưởng Phòng, Chuyên viên Phòng Tuyên truyền và Báo chí - 

Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Tổ viên. 

4. Tổ Giúp việc 

- Đồng chí Phó Trưởng Phòng Tổng hợp, Tổ trưởng. 

- Chuyên viên Phòng Tuyên truyền và Báo chí - Xuất bản; Phòng Tổng hợp, 

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. 
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- Chuyên viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh. 

(Có Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Đề thi, Tổ Giúp 

việc Cuộc thi riêng) 

V- KINH PHÍ TỔ CHỨC CUỘC THI 

Sử dụng nguồn kinh phí không thường xuyên đã cấp cho Ban Tuyên giáo 

Tỉnh uỷ năm 2022, mục Kinh phí đặc thù khác - Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh. 

VI- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 

1.1. Phòng Tuyên truyền và Báo chí - Xuất bản 

- Tham mưu Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Đề thi, 

Tổ Giúp việc Cuộc thi. 

- Phối hợp Phòng Tổng hợp in ấn giấy khen, công tác khen thưởng Cuộc thi; 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh vận hành phần mềm Cuộc thi. 

- Thực hiện các công việc khác liên quan Cuộc thi. 

1.2. Phòng Tổng hợp 

- Phối hợp Phòng Tuyên truyền và Báo chí - Xuất bản in ấn giấy khen, công 

tác khen thưởng Cuộc thi. 

- Thanh quyết toán kinh phí Cuộc thi theo quy định. 

2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh 

- Hỗ trợ, phối hợp đơn vị truyền thông cung cấp phần mềm trực tuyến Cuộc thi. 

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ vận hành phần mềm trực tuyến trong suốt 

thời gian diễn ra Cuộc thi; thống kê các dữ liệu liên quan Cuộc thi; thông tin, xử lý 

các sự cố liên quan kỹ thuật phần mềm trực tuyến. 

3. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 

Tỉnh; các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Trung tâm Chính 

trị các huyện, thành phố 

Triển khai, quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội 

viên và nhân dân (từ 16 tuổi trở lên)  tích cực tham gia Cuộc thi. 

Lưu ý: Đề nghị các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ triển 

khai, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của địa phương, đơn vị 

tham gia dự thi; báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép Báo cáo hoạt động năm 2022 

của các địa phương, đơn vị). 
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4. Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Cổng 

Thông tin điện tử Đồng Tháp 

Thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi nhằm thu hút sự tham gia đông đảo của 

cán bộ, đảng viên và nhân dân (từ 16 tuổi trở lên) trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp. 

Quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, vui lòng liên hệ 

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (qua Phòng Tuyên truyền và Báo chí - Xuất bản, số điện 

thoại 02773. 858921; 0979.997922) để được hướng dẫn kịp thời. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Trung ương,  

- Thường trực Tỉnh uỷ,   

- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH Tỉnh,     

- Văn phòng Tỉnh uỷ,   

- Sở Thông tin và Truyền thông,    

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh, 

- Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ  

trực thuộc Tỉnh uỷ, 

- Báo Đồng Tháp, Đài PT&TH Đồng Tháp,  

Cổng TTĐT Đồng Tháp, 

- Ban tuyên giáo (tuyên huấn) huyện uỷ, thành uỷ, 

đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, 

- Trung tâm Chính trị các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Ban và các phòng chuyên môn, 

- Lưu BTGTU + Phòng TT và BC-XB (LTMH). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Lê Thị Kim Loan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(phối 

hợp 

thực 
hiện) 

(báo cáo) 
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THỂ LỆ 
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các nghị quyết, kết luận chuyên đề  

của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

(kèm theo Kế hoạch số 78-KH/BTGTU ngày 18 tháng 10 năm 2022  

của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ) 

---- 

 

I- TÊN GỌI, WEBSITE CUỘC THI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, HÌNH 

THỨC, ĐĂNG KÝ DỰ THI 

1. Tên gọi 

Cuộc thi tìm hiểu các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành 

Đảng bộ Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

2. Website Cuộc thi 

www.timhieunghiquyetketluan.vn 

3. Đối tượng tham gia 

Cán bộ, đảng viên và nhân dân (từ 16 tuổi trở lên) sinh sống, học tập, làm 

việc trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp. 

4. Hình thức thi 

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Mỗi tuần, thí sinh trả lời 10 

câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm trực tuyến (sử dụng máy vi tính, máy tính bảng 

hoặc các điện thoại thông minh có kết nối internet). 

5. Thời gian thi 

Cuộc thi được diễn ra trong 04 tuần, khung thời gian thi của mỗi tuần là 05 

ngày (từ thứ Hai đến thứ Sáu), cụ thể như sau: 

- Tuần 1: Bắt đầu lúc 9 giờ, ngày 07/11 đến 9 giờ ngày 11/11/2022. 

- Tuần 2: Bắt đầu lúc 9 giờ, ngày 14/11 đến 9 giờ ngày 18/11/2022. 

- Tuần 3: Bắt đầu lúc 9 giờ, ngày 21/11 đến 9 giờ ngày 25/11/2022. 

- Tuần 4: Bắt đầu lúc 9 giờ, ngày 28/11 đến 9 giờ ngày 02/12/2022. 

Lưu ý: Thời gian thi thử: Bắt đầu lúc 9 giờ, ngày 02/11 đến 9 giờ ngày 

04/11/2022. 

6. Đăng ký dự thi 

- Thí sinh tham gia Cuộc thi tại địa chỉ: www.timhieunghiquyetketluan.vn 

- Thời gian đăng ký dự thi: Từ khi Ban Tổ chức ban hành Kế hoạch tổ chức 

Cuộc thi. 

http://www.timhieunghiquyetketluan.vn/
http://www.timhieunghiquyetketluan.vn/
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- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký, sử dụng 01 tài khoản dự thi. Tài khoản dự thi 

được đăng ký và bảo đảm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc theo 

Thẻ căn cước công dân (CCCD), Chứng minh thư nhân dân (CMND) hoặc Thẻ 

học sinh. 

Trường hợp không có hoặc mất CCCD, CMND, Thẻ học sinh, thí sinh phải 

cung cấp thông tin theo Giấy khai sinh bao gồm: Họ và tên, số CCCD/ CMND/Thẻ 

học sinh, nơi công tác, địa chỉ, số điện thoại, Email. 

- Thông tin thí sinh đăng ký là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao 

giải thưởng. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với thí sinh có 

hơn 01 tài khoản; có bất kỳ trường hợp thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế 

hoặc không đảm bảo thể lệ Cuộc thi. 

II- TÀI LIỆU THAM KHẢO, CÁCH THỨC THI, CÔNG BỐ KẾT QUẢ 

1. Tài liệu tham khảo 

Các file văn bản tài liệu tham khảo được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử 

Tuyên giáo Đồng Tháp: www.btg.dongthap.gov.vn, mục Tài liệu tuyên truyền và 

Website Cuộc thi: www.timhieunghiquyetketluan.vn 

2. Cách thức thi 

- Bắt đầu mỗi tuần thi, hệ thống Webiste của Cuộc thi sẽ mở trong vòng 05 

ngày/01 tuần, tính giờ từ lúc 09 giờ ngày thứ Hai và kết thúc vào lúc 09 giờ ngày 

thứ Sáu của tuần đó. Thí sinh có thể tham gia thi vào bất cứ thời gian nào trong 

khung giờ quy định. Mỗi thí sinh chỉ được thi 01 lần/01 tuần. 

- Thí sinh tham gia thi bằng cách truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa 

chỉ: www.timhieunghiquyetketluan.vn, đăng ký tài khoản và ấn "Bắt đầu thi" để 

tham gia thi. 

- Thí sinh trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm (lựa chọn đáp án đúng nhất trong các 

đáp án). Mỗi lượt thi có thời gian 06 phút vừa đọc đề vừa chọn đáp án trả lời. Thời 

gian được tính từ lúc thí sinh ấn "Bắt đầu thi" cho đến khi ấn "Kết thúc bài thi". 

Mỗi câu trả lời đúng, thí sinh được 10 điểm, không trả lời hoặc trả lời sai không bị 

trừ điểm. Điểm tối đa của bài thi tuần là 100 điểm. Thí sinh phải tham gia trả lời 

câu hỏi phụ: "Theo bạn, có bao nhiêu người tham gia Cuộc thi tuần này?" (Số 

dự đoán bắt buộc trả lời bằng số, không dùng các ký hiệu khác đi kèm). 

Trong quá trình thi, thí sinh được phép quay lại để trả lời các câu hỏi đã bỏ 

qua, có thể lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào. Hết thời gian theo quy định, hệ 

thống tự động kết thúc bài thi của thí sinh. 

- Mỗi tuần thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ chọn 07 thí sinh có số điểm cao nhất 

mỗi tuần thi (nhưng phải đạt ít nhất 80% so với tổng số điểm) và có số dự đoán 

người tham gia Cuộc thi gần đúng nhất để khen thưởng. Mỗi thí sinh được nhận tối 

đa 01 giải thưởng/tuần.  

http://www.btg.dongthap.gov.vn/
http://www.timhieunghiquyetketluan.vn/
http://www.timhieunghiquyetketluan.vn/
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3. Công bố kết quả 

Kết quả thí sinh đạt giải tuần sẽ được đăng trên Website: 

www.timhieunghiquyetketluan.vn và Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Đồng 

Tháp: www.btg.dongthap.gov.vn (các thí sinh đạt giải gửi file ảnh cá nhân qua 

Email: phongtuyentruyendt@gmail.com để Ban Tổ chức vinh danh trên Website 

Cuộc thi). 

III- QUY ĐỊNH CẤM, KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

1. Nghiêm cấm việc nhờ người khác thi hộ, sử dụng thông tin của người khác 

để đăng ký tham gia thi hoặc tiết lộ thông tin tài khoản thi cho người khác đăng 

nhập kể từ lúc đăng ký thành công cho đến lúc kết thúc Cuộc thi. Nếu bị phát hiện 

có một trong những hành vi này, Ban Tổ chức sẽ huỷ kết quả thi của thí sinh. 

2. Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn 

bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi trước khi tiến hành trao giải thưởng, Ban Tổ chức 

Cuộc thi xem xét, giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ 

chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành. 

IV- CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 

1. Thí sinh phải tuân thủ Thể lệ Cuộc thi, tôn trọng quy định, sự điều hành của 

Ban Tổ chức và các quyết định của Ban Tổ chức trong suốt quá trình dự thi. Mọi 

thắc mắc về kết quả Cuộc thi phải có văn bản gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi. 

2. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Đề thi, Tổ Giúp việc không 

được tham gia Cuộc thi. 

3. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp thí 

sinh đang thi xảy ra lỗi mất kết nối do đường truyền mạng hoặc do lỗi thiết bị dùng 

để tham gia Cuộc thi. 

4. Quá trình tổ chức Cuộc thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy định 

của Thể lệ này, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ quyết định, điều chỉnh phù hợp với tình 

hình thực tiễn. 

V- THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT 

- Hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật: Đồng chí Lê Thị Minh Thuỳ, Chuyên viên Ban 

Tuyên giáo - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh, số điện thoại: 

0795915769. 

- Giải đáp các khó khăn, vướng mắc: Đồng chí Lê Thị Mỹ Hiền, Chuyên 

viên Phòng Tuyên truyền và Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, số điện 

thoại 0979.997.922./. 

http://www.timhieunghiquyetketluan.vn/
http://www.btg.dongthap.gov.vn/
mailto:phongtuyentruyendt@gmail.com
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