TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM
BCH ĐOÀN HUYỆN PHÚ NINH
***
Số: 12 -TB/HĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Phú Ninh, ngày 13 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO
Tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức bộ
máy, xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với tìm hiểu Nghị quyết và kết quả thực hiện
Nghị quyết Trung ương 6 trên địa huyện Phú Ninh
---Căn cứ Kế hoạch số số 30 -KH/BTGHU, ngày 22/11/2018 của Ban Tuyên giáo
Huyện ủy Phú Ninh về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh
về tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với tìm hiểu Nghị quyết và kết quả
thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 huyện Phú Ninh, Huyện đoàn Thông báo đến
các cơ sở Đoàn một số nội dung cụ thể như sau :
I- Đối tượng dự thi
Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động, ĐVTN ở
các cơ quan, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn; học sinh 02
trường THPT và nhân dân trên địa bàn huyện Phú Ninh.
II- Phạm vi cuộc thi
Các đối tượng dự thi (theo mục I) hiện đang sinh sống, học tập, công tác trên
địa bàn huyện Phú Ninh.
Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên Trang tin điện tử tuổi trẻ
huyện Phú Ninh, địa chỉ http://tuoitrephuninh.net; Cổng thông tin điện tử huyện
Phú Ninh, địa chỉ http://phuninh.gov.vn (có banner cuộc thi trên 2 trang chủ).
III- Nội dung thi
Nội dung thi được thể hiện thông qua các câu hỏi do Ban Tổ chức cuộc thi soạn
thảo xoay quanh chủ đề tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tổ chức bộ máy, xây
dựng đội ngũ cán bộ; các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng và kết quả
thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII trên địa bàn huyện Phú Ninh.
Người tham gia dự thi tự tìm đọc, nghiên cứu các loại tài liệu, sách báo như:
Hồ Chí Minh toàn tập; Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của Nhà xuất bản Chính
trị quốc gia ở Thư viện huyện Phú Ninh, thư viện tỉnh Quảng Nam; Thư viện của
các trường học, tư liệu ở các cơ quan, đơn vị hoặc đọc bản điện tử trên Báo điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam, mục Hệ thống tư liệu – Văn kiện Đảng tại địa chỉ
http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-minh/ho-chiminh; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng, Chương trình của
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Huyện ủy, Kế hoạch của UBND huyện1 và các tài liệu, bài viết có liên quan được
đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện Phú Ninh.
IV- Hình thức dự thi, cách thức tham gia dự thi và một số lưu ý
1- Hình thức dự thi
Người tham gia cuộc thi phải trả lời 28 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ
trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet.
2- Cách thức tham gia cuộc thi
Để đảm bảo tính minh bạch, chính xác trong việc chấm chọn người đạt giải,
Ban Tổ chức cuộc thi hướng dẫn và đề nghị người tham gia cuộc thi thực hiện việc
đăng ký, thi theo các bước sau đây:
Bước 1: Truy cập vào Trang tin điện tử tuổi trẻ huyện Phú Ninh, địa chỉ
http://tuoitrephuninh.net; Cổng thông tin điện tử huyện Phú Ninh, địa chỉ
http://phuninh.gov.vn, kích vào baner “Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 6”
để đăng ký thành viên và điền đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu ở các mục sau :
Tên đăng nhập , Mật khẩu, Nhập lại mật khẩu, Họ và tên, Địa chỉ, Đơn vị, Email,
Điện thoại. Sau đó bấm vào nút “Đăng ký” sẽ hiện ra dòng thông báo với nội dung
đăng ký thành công.
Bước 2: Người dự thi điền tên và mật khẩu đã đăng ký ở bước 1 để đăng nhập
vào thi.
Bước 3: Người dự thi đọc nội dung câu hỏi, trả lời bằng cách chọn một (01)
đáp án đúng nhất trong các đáp án do Ban Tổ chức đưa ra; trả lời câu hỏi phụ (dự
đoán số người trả lời đúng các câu hỏi trên) bằng cách đánh số dự đoán vào ô trống.
Sau khi hoàn thành việc trả lời tất cả 28 câu hỏi chính và câu hỏi phụ người dự thi
bấm vào nút “Hoàn tất” để kết thúc cuộc thi.
3- Một số lưu ý khi tham gia dự thi
- Các cá nhân tham gia dự thi phải thực hiện đầy đủ các bước như trên, điền
đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu và phải trả lời câu hỏi phụ thì mới được công
nhận kết quả, từ đó, làm cơ sở để xem xét trao thưởng.
- Lượt dự thi chỉ hoàn thành khi hệ thống thông báo cho người dự thi biết là
“Đã hoàn thành”. Mỗi người chỉ được tham gia dự thi 01 lần nên đề nghị người
tham gia cuộc thi nghiên cứu, chuẩn bị nội dung, đọc kỹ nội dung câu hỏi để có đáp
án chính xác nhằm đem lại kết quả cao nhất.
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Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương;
Chương trình số 17-CTr/HU, ngày 17/4/2018; Kế hoạch số 110-KH/HU, ngày 17/4/2018 của Huyện ủy; Kế hoạch số
101, ngày 16/7/2018 của UBND huyện; Luật số 58/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN.
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- Các địa phương, đơn vị và cá nhân tham gia cần sắp xếp công việc và thời
gian để tham gia cuộc thi một cách khoa học, hợp lý, rải đều trong các ngày diễn ra
cuộc thi, tránh ảnh hưởng đến công việc chung của cơ quan, đơn vị; đồng thời giảm
áp lực cho máy chủ, tránh tình trạng nghẽn mạng cục bộ do số người tham gia quá
nhiều trong cùng một thời điểm.
- Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm trong trường hợp thí sinh đang
thi mà xảy ra lỗi mất kết nối do sự cố đường truyền hoặc do thiết bị tham gia dự thi.
Trong trường hợp gặp sự cố đường truyền hoặc do thiết bị, người tham gia dự thi có
thể sắp xếp thời gian, công việc để tiếp tục tham gia cuộc thi vào thời điểm thích
hợp nhằm đạt được kết quả tốt nhất.
V- Thời gian diễn ra cuộc thi, cơ cấu giải thưởng và căn cứ trao thưởng
1- Thời gian thi
Cuộc thi diễn ra trong 15 ngày, thời gian chính thức bắt đầu vào lúc 08 giờ 30
phút, ngày 15/12/2018 và kết thúc vào lúc 22 giờ 00 phút ngày 30/12/2018.
2- Cơ cấu giải thưởng
Ban Tuyên giáo sẽ trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao
trong cuộc thi gồm giấy khen kèm tiền thưởng cụ thể như sau:
- Giải tập thể:
+ 01 giải nhất 1.000.000 đồng.
+ 02 giải nhì mỗi giải 800.000 đồng.
+ 03 giải ba mỗi giải 600.000 đồng.
+ 04 giải khuyến khích mỗi giải 400.000 đồng.
- Giải cá nhân:
+ 01 giải nhất 800.000 đồng.
+ 02 giải nhì mỗi giải 600.000 đồng.
+ 03 giải ba mỗi giải 400.000 đồng.
+ 04 giải khuyến khích mỗi giải 200.000 đồng.
3- Căn cứ để trao giải
3.1- Căn cứ để trao giải thưởng cá nhân
- Người tham gia dự thi phải trả lời đầy đủ, chính xác 28 câu hỏi trắc nghiệm
và câu hỏi phụ; đồng thời điền đầy đủ thông tin cá nhân theo quy định. Người nào có
đáp án trả lời câu hỏi phụ chính xác nhất hoặc đáp án có chênh lệch gần nhất so với
số người có cùng đáp án đúng thì được xem xét trao giải thưởng từ cao xuống thấp
cho đến khi hết giải thưởng theo cơ cấu.
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- Trường hợp có từ 02 cá nhân trở lên có cùng đáp án thì Ban Tổ chức cuộc thi
sẽ xem xét, trao giải thưởng cho người nào có thời gian hoàn thành việc trả lời các
câu hỏi (kể cả câu hỏi phụ) ngắn hơn.
3.2- Căn cứ để trao giải thưởng cho tập thể
Ban tổ chức cuộc thi sẽ xem xét trao giải thưởng Nhất, Nhì, Ba và Khuyến
khích cho các xã, thị trấn, trường học và cơ quan, đơn vị2 có số người dự thi đông và
có nhiều bài dự thi đạt kết quả cao nhất.
VI-Thông tin liên hệ Ban Tổ chức cuộc thi
- Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi: Ban Tuyên giáo Huyện ủy
- Điện thoại cơ quan: 0235.3.890.888.
- Email: btghuphuninh@gmail.com.
Mọi thắc mắc xin liên hệ với đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Trưởng Ban
Tuyên giáo Huyện ủy, số điện thoại 0972.711.233 hoặc đồng chí Phan Ngô Thành
Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, điện thoại di động 0988.964.097 để được
giải đáp các vấn đề có liên quan.
Trên đây là Thông báo các nội dung cuộc thi trực tuyến tìm hiểu tư tưởng Hồ
Chí Minh về tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với tìm hiểu Nghị quyết
và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 trên địa bàn huyện Phú Ninh; Ban
Thường vụ Huyện đoàn Thông báo đến các cơ sở Đoàn được biết triển khai để tham
gia cuộc thi đạt kết quả cao nhất. Mọi thay đổi sẽ được thông báo và cập nhật trên
Trang tin điển tử tuổi trẻ huyện Phú Ninh, địa chỉ http://tuoitrephuninh.net; Cổng
thông tin điện tử huyện Phú Ninh, địa chỉ http://phuninh.gov.vn.
Nơi nhận:
- TTTV Tỉnh đoàn;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Các cơ sở Đòa trực thuộc;
- Lưu VP
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Chỉ xem xét khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị có tổng số CB, CC, VC, người lao động từ 15 người trở lên.

