
TINH UY TUYEN QUANG BANG CQNG SAN VIT NAM  
BAN TUYEN GIAO 

* Tuyên Quang, ngày 28 tháng 9 nám 2021 
So 593-CV/BTGTU 

V tuyên truyn trin khai Cu(5c thi (nrc tuyEn 
tim hiêu "Biên czwng To quôc tôi" 

KInh gi: - Uy ban Mtt trn T quc và các t chlrc chInh tn - xã hi tinh, 
- Các huyn, thãnh üy, dâng üy trrc thuc Tinhüy, 
- Các Ca quan báo chI cüa tinh, 
- Các co quan, don vj, si, ngành có công/trang thông tin din tü, 
bàn tin, dc san, tp chi khoa hçc, 

Thirc hin Van bàn s 1414-CV/BTGTW ngày 24/9/2021 cüa Ban Tuyên 

giáo Trung hong v vic phi hqp trin khai Cuc thi trirc tuyn tim hiu "Biên 

cu'crng T quc tôi ", Ban Tuyên giáo Tinh üy d nghj: 

1- Uy ban mt trn T qu& và các t chlrc chInh trj - xã hi tinh quan tam, 

chi do, don dc, trin khai tuyên truyn, dng viên, khIch 1 can b, dàng viên, 

doàn viên, hi viên và các tAng lap Nhân dan tham gia hithng 1mg cuc thi. 

2- Các huyn, thành üy, dãng üy trirc thuc Tinh üy chi dio các cAp üy, 

chInh quyn, M.t trn T qu&, các th chIme chInh trj - xa hi, các co quan, don vj 

tuyên truyn, dng viên can b, dàng viên, doàn viên, hi viên và các tAng lImp 

Nhân dan trên dja bàn tham gia hithng 1mg cuc thi. 

3- Các co quan báo chI cüa tinh thông tin, tuyên truyn v chü truang, 

ththng 1i dung dAn cüa Dâng, Nhà nuImc, nhüng n hrc, kt qua cüa tinh trong vic 

trin khai Chin luqc bâo v biên giImi quc gia, thi& thirc trin khai th1c hin 

Nghj quyt Dai  hi XIII cüa Dãng, Nghj quyt Dii hi di biu Dàng b tinh 

Tuyên Quang lAn thIm XVII; giOi thiu, quãng bá Th 1 và kjp thImi dua tin, bài 

phãn ánh v Cuc thi. 

4- Các ca quan, don vj, sIm, ngành có cng/trang thông tin din ti:r, bàn tin, 

dc San, tp chI khoa h9c tIch crc thông tin, tuyên truyn và dàng tài Th 1 Cuc 

thi trrc tuyn tim hiu "Biên cwong T quc tôi" trên các An phAm, bàn tin, 

cng/trang thông tin din tIm do don vj quãn 1)2. 

(có The l cu5c thi trwc tuyê'n tim hilu "Biên cifong T qucc tôi" gii kern; 

Banner và du&ng link trailer quáng ha v Cuç5c thi Ban Tuyên giáo Trung irUng së 

girl sau) 



Ban Tuyên giáo Tinh üy trân tr9ng d nghj các ngãnh, dja phucrng, ca quan, 

dan vj phôi hçip triên khai thirc hin. 

Nai nhãn: 
- Nhu trên (ph61 hçip), 
-Lanhdao Ban, 
- Phông Tuyên truyn-Báo chl-Xuát bàn, 
- BTG các huyn, thãnh üy, DUTT Tinh üy, 
- Luu Ban Tuyên giáo Tinh Uy. 

K/T TR!JNG BAN 



THELE 
c tuyn tim hiu "Biên cirong T quc tôi" 
jnh so 662 -QD/BTGTW, ngây 23 tháng 9 nám 2021 
cüa Ban Tuyên giáo Trung utrng) 

1. Don v chü trI 

Ban Tuyên giáo Trung uang 

2. Don vj phi hçrp thirc hin 

Ban Dôi ngoi Trung ucing 

B Ngoi giao 

B Giáo d,ic và Dào tao 

BCôngan 

Bô Lao dng, Thixcing binh và Xã hi 

Tong ciic ChInh trj Quân di Nhân dan Vit Nam 

Trung i.rang Doàn Thanh niên Cong san H ChI Minh 

Tp doàn Bru chInh Vin thông Vit Nam 

B Tx 1nh B di Biên phông 

3. Myc dIck, y" nghia 

- Tuyên truyn, khäng djnh thâng !çli cüa nh€tng chü trwmg, dtring 16i va 
nhQng n lirc, thành tru cüa Dâng, Nhà niróc, cüa các dja phucing trong vic triên 
khai Chin hxcic bão v biên giâi quôc gia, Lut Biên phông Vit Nam, Nghj quyt 
Di hti XIII cüa Dãng; xây dirng tuyên biên gii quôc gia trén dat lien hôa bInh, 
hQ'u nghj, hçip tác, phát triên; bão v vQng chäc biên cixcing cüa To quôc, giQ vüng 
môi tru&ng hôa bInh, n djnh, an ninh, trt tir, an toàn xã hi; dâu tranh phán bác 
các quan dim sai trái, thu djch. 

- Dôi mâi ni dung, hInh thirc, da dng hóa cac phucing thCrc tuyén truyn, 
thông tin dôi ngoi ye chü quyên biên giâi lãnh thô; khai thác lqi the cüa các 
phucing thrc tuyên truyên trijc quan sinh dng; tang cix?:ing irng dicing cong ngh 
thông tin, các nn tang s d tang tInh lan tôa cüa thông tin, huàng tâi các dôi tuqng 
khác nhau; dy manh  Cong tác thông tin, tuyên truyén, giáo diic, nãng cao thirc 
trách nhim cüa toàn Dâng, toàn dan, toàn quân, cüa các cap, các ngành, cCia mi 
can b, dãng viên và tüng ngithi dan, nhât là the h tré vri nhim vi báo v To quôc 
trong tInh hInh mói. 

- Ni dung thông tin barn sat quan dirn, chU tnrclng cüa Dãng, chmnh sách, pháp 
1ut c1ia Nhà nuOc dã duçic các cci quan chrc näng thâm djnh. Cuc thi din ra dat  hiu 
qua cao, dánh giá dung chat krçing cüa dôi tuqng dir thi. Cuc thi tr& thành m)t trong 
nh&ng hoat dng sinh hoat chinh trj, xa hi sâu rng, vài sir tham gia, huông mg cüa 
cong dan Vit Narn dang sinh sOng, lam vic a trong và ngoài nithc. 



4. Di tirqng dr thi 

- Cuc thi dành cho tht cá cong dan Vit Nam trong và ngoài nu&c, ngi.thi 
nric ngoài dang cong tác và sinh song & Vit Nam, không gi&i hn d tuôi. 

- Các thành viên Ban Chi d?o,  Ban T chtc, Hi dng Giám khão, Ban Thu 
k không di.rcc tham gia dir thi. 

5. HInh thtrc thi 

- Vông thi Tun: ThI sinh tham gia thi tr1rc tuyn Ira 1&i câu hOi thrOi dng 
tràc nghim bang hInh thirc câu hôi dng chQ, câu hói hInh ãnh, câu hOi tiêng, câu 
hOi dng video. 

- Vông Bàn két: ThI sinh tham gia thi trrc tuyn trã Ru câu hôi duài ding trc 
nghim bang hInh thüc câu hOi dng chü, câu hOi hInh ánh, câu hOi tiéng, câu hôi 
dang video. 

- Vông Chung kt: ThI sinh tham gia thi theo hInh thrc san khu hóa, di 
kháng tr11c tiêp. Cách thrc tO chrc thi së th.rçic Ban To chi'rc cuc thi thông báo sau. 

5.1. Thôi gian t char Cu3c thi 

- Vông thi Tun 

Din ra trong 04 tun v&i hInh thüc trrc tuyn trong th&i gian nhu sau: 

+ Tun 1:01/10 - 08/10/2021 

+ TuAn 2: 09/10 - 16/10/202 1 

+ Tun 3: 17/10 - 24/10/2021 

+ Tun 4: 25/10 - 01/11/2021 

- Vong thi Ban ket 

+ Th&i gian: Tháng 11/2021. 

+ S thI sinh tham gia vông thi Ban kt là 80 thI sinh, tron$ do: 40 thI sinh 
dugc 1â' t& 4 tuân thi (mói tuán lay io thI sinh có diem so cao nhát,); 40 thI sinh có 
tOng diem so tIch my cüa 4 tuân thi cao nhât. Trong tnr&ng hqp sau 4 tuân thi cO It 
han 40 thI sinh dat  diem cao that, Ban TO chrc sê lija chçn them các thI sinh có 
diem so tIch iQy qua 4 tuân thi dê 1ira chçn dü 80 thI sinh thi Bàn két. Trong trtr&ng 
hqp các thI sinh có cüng diem so cao nhãt thI sê xét theo th&i gian hoàn thành phân 
di thi nhanh nhât. 

S - Vong thi Chung ket 

Din ra tai  thu do Ha Ni dir kin vao tháng 11/2021, thi bang hInh thic d& 
kháng trén san khâu. 15 thI sinh có tong diem so cao nhât cüa vOng thi Ban kêt &rqc 
tham gia VOng chung kêt toàn quôc. 

5.2. Cách thfrc (ham gia 

- Cách 1: Truy cp vào website: http://www.biencuongtoquoc.vn  d dàng 
k/dáng thp thông tin và tham gia cuc thi. 



- Cách 2: Dôi vOi thI sinh dir thi là thanh niên Vit Nam, tãi App Thanh niên 
'Vit Nam trên din thoi di dng tü kho 1ng diing AppStore (dôi vài h diêu hành 
lOS) và Google Play (dói vái h diéu hành Android). Ma App và truy cp vào miic 
Hçc tpIhoic vào banner huàng dan tham gia cuc thi trên trang chU cüa App d 
däng k/dàng nhp thông tin và tham gia cuc thi. 

- Cách 3: Truy cp vào banner miii tham gia cuc thi duçic däng trên các báo: 
Báo din t1r Dãng Cong  san Vit Nam: http://dangcongsan.vn; Báo Nhân 
dan: www.nhandan.com.vn; Báo Quân di nhân dan: www.qdnd.vn; Tp chI 
Tuyên giáo: www.tuyengiao.vn; Báo Tiên phong: www.tienphong.vn; Báo Thanh 
niên: www.thanhnien.vn; Báo Tuôi tré: www.tuoitre.vn;... dé däng k/dãng nhp 
thông tin và tham gia cuc thi. 

5.3. Các yang 1/li 

- Vông thi Tucn: Thi sinh tham gia trâ kyi câu hói duai ding träc nghim bng cac 
hinh thirc câu hói dng chtr, câuhôi hInh ãnh, câu hôi tiêng, câu hôi dng video. Các thI 
sinh trã l&i 30 câu höi dng träc nghim, hra chçn 01 dáp an dung trong 04 dáp an, 
rni câu hôi có thyi gian 30 giây vera d9c dé và chn dáp an trà 1?ji. Tong thai gian 
tôi da cüa mt luçt thi là 20 phut. 

- Vông Ban kJt: ThI sinh tham gia thi trã läi các câu hôi duOi dng trc nghim. 

PhAn thi träc nghim trrc tuyén vâi 01 luqt thi duy nht. Các thI sinh ira l&i 
40 câu hôi dng tràc nghim hra chçn 01 dáp an dung trong 04 dáp an, môi câu hôi 
có thai gian 30 giây vira dc dê và ch9n dáp an trà Ion. Tong thai gian tôi da cüa 
mt li.rçit thi là 20 phüt. 

Ban To chtrc lira ch9n 15 thI sinh có tng diem s cao nht d tham gia VOng 
Chung két toàn quôc. Trong tri.r&ng hçip Co nhiêu thI sinh dt diem so bàn nhau & vj 
trI xêp hang 15, sê xét den thai gian trâ l&i nhanh nhât cüa phân thi träc nghim. 
Nêu tong thai gian hoàn thành phân thi trãc nghim bang nhau, tiêp tiic xét den két 
qua cüa vOng thi tuân dé 1ra ch9n thI sinh dirçic vào vOng trong. 

- Vông Chung ke't toàn quc: 

+ ThI sinh tham gia thi theo hInh thüc San khu boa, di kháng tr1rc tip. 
Trong do, 15 thI sinh dixçic chiathành 5 di bang hInh thirc bôc thãm, môi di thi cO 
3 thành viên. HInh thCrc thi có the thay dôi tüy theo diên biên cüa djch bnh Covid- 19. 

+ VOng chung kt toàn quc din ra ti Thu do Ha Ni trong th&i gian 02 
ngày, dir kiên tháng 11/2021. 

6. Giãi thuO'ng 

- Trcc nghim hang tucn: Mi tun có 10 giái thi.râng, bao gcm: 

+ 01 giâi Nhât. 

+ 01 giâi NhI. 

+OlgiãiBa. 

+ 07 giãi Khuyên Khich. 



- Giái ban kEt: 80 thI sinh ch9n vão vông thi ban kt s dixqc nhn Giy 
Chüng nhn cüa Ban To chrc. 

- Giái chung ké't, bao gm: 

+ 01 giâi Nht, mi giãi gm: Giy Chrng nhn, Cup pha lê kern theo tin 
thu&ng cüa Ban To chtrc. 

+ 01 giãi NhI, mi giãi gm: Giy Chirng nhn, Cup pha lê kern theo tin 
thix&ng cüa Ban To chrc. 

+ 01 giãi Ba, mi giãi gm: Giy Chtrng nhn, Cup pha lé kern theo tin 
thix&ng cüa Ban To chüc. 

± 02 giâi Khuyn khIch, rni giãi gôm: GiAy Chüng nhn, Cup pha lé kern 
theo tiên thu&ng cüa Ban To chrc. 

- Giãi ca quan, dan vj có so hrcing thI sinh tham gia d%r thi dông nht: 20 giâi, 
mi giãi gôm: Giây Chi'mg nhn kern theo tiên thu&ng cüa Ban To chüc. 

- S krçing giãi thtr&ng sê do Ban T chüc quyt djnh theo thrc t kt qua Cuc thi. 

7. Thông báo Kt qua và trao giãi thtr&ng 

Két qua thi träc nghim sê dtrçrc cp nht hang tun trén trang báo din tcr cüa 
các cci quan báo chI phôi hcip to chüc Cuc thi. Ban To chi'rc Cuc thi sê trao giâi 
thi.thng cho nhitng ngiiii dot giâi trong các cuc thi träc nghim tuãn (ngzr&i doat 
giái khóng có diêu kiçn trirc tiép nhn giái có the nhgn tién thithng qua bu-u din 
hoqc qua tài khoán cá nhán). 

8. Các quy djnh khác 

- Trong qua trInh to chüc cuc thi, nu có nhng vn d phát sinh ngoài quy 
djnh cüa The i nay, Ban To chcrc sê quyêt djnh, diêu chinh phü hçip vài tInh hInh 
thirc tin. 

- Ban Giám khão can cü Th l, thang dim và nhüng ni dung scra di, b 
sung cua Ban To chuc dé thông nhât vic châm diem, dánh giá thi sinh qua các phân thi. 

- NhiThg quy djnh chung khi thi trirc tuyn: 

+ Mi thI sinh chi duçvc däng k si'r dung mt tài khoãn và cung cp dAy dü, 
dung các thông tin bat buc (H9 và ten; ngày tháng nãm sinh; nai h9c tp hoc nai 
cong tác, sinh song; so din thoi; email). 

+ Nghiêm cam vic dé, nhi ngithi khãc thi h, scr ding thông tin cüa ngrYi 
khác de däng k tham gia thi, nêu bj phát hin sê bj hüy két qua thi. 

+ ThI sinh có th tham gia thi vâo bAt cr thai gian nào trong khung gi ma 
Ban To chirc thông báo. 

+ Trong qua trinh thi, Ban T chirc không chju trách nhim di vâi li kt 
ni do dtr&ng truyên mng hoäc 1& do thiêt bj tham gia d,r thi./.-*j 
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