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  n       - L  n  o n L o  ộn       u ện  t  n  p    C n   o n n  n   

- C n   o n    s  trự  t uộ  LĐLĐ tỉn   

- C n   o n    s  t uộ  n  n       n  tr n  ị    n tỉn   

 

Căn cứ Công văn số 1245/BTV, ngày 08/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Liên 

hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn về việc phối hợp triển khai cuộc thi trắc nghiệm online 

“Tìm hiểu 90 năm lịch sử hình thành và phát triển của Hội LHPN Việt Nam”, Liên 

đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn thực hiện một số nội dung sau: 

- Tuyên truyền trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động về mục đích, 

nội dung của cuộc thi, đồng thời vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao 

động tích cực tham gia cuộc thi trắc nghiệm online “Tìm hiểu 90 năm lịch sử hình 

thành và phát triển của Hội LHPN Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử của Hội 

LHPN Việt Nam và Báo Phụ nữ Việt Nam điện tử. 

- Hình thức thi: Cuộc thi được thực hiện với hình thức thi trắc nghiệm hàng 

tuần trên Cổng thông tin điện tử của Hội LHPN Việt Nam và Báo Phụ nữ Việt 

Nam điện tử trong vòng 10 tuần, bắt đầu từ tháng 5/2020 (tuần thứ nhất được tính 

từ ngày 4-10/5/2020). Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00’ thứ hai hằng 

tuần và kết thúc vào 9h00’ thứ hai tuần kế tiếp.  

Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được công bố cập nhật ngay sau khi có 

kết quả thi tuần (chậm nhất là 12h thứ hai hằng tuần) trên Cổng Thông tin điện tử 

Hội LHPN Việt Nam và Báo Phụ nữ Việt Nam. 

 (Có Thể lệ cuộc thi gửi kèm theo). 

Đề nghị các cấp công đoàn triển khai thực hiện để cuộc thi đạt kết quả./. 
 

 

Nơi nhận: 

* Gửi bản giấy: 

- Các đơn vị chưa sử dụng TDOffice (t/h); 

* Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi (t/h); 

- Hội LHPN tỉnh; 

- Website LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: VT, CTCS. 

 M  BAN  HƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ  ỊCH 

(đã ký) 
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 HỂ LỆ 

Cuộ  thi trắ  n   ệm 

"Tìm   ểu 90 năm lị   s  hình thành và phát tr ển  ủ  Hộ  LHPN V ệt N m” 

(Ban hành theo  ế  oạ   s  814/KH-ĐC  ngày   27   tháng    04 năm 2020 

 ủ  Đo n C ủ tị   TW Hộ  LHPN V ệt Nam) 

 

-------------------- 

Đ ều 1: Mụ        yêu  ầu 

 1. Là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập 

Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020), góp phần tuyên truyền, giáo dục 

cho thế hệ trẻ và toàn thể nhân dân nhận thức sâu sắc về vai trò của Phụ nữ Việt 

Nam và quá trình 90 năm xây dựng và phát triển của Hội LHPN Việt Nam. 

2. Tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử và những bài học kinh nghiệm quý 

báu của phong trào phụ nữ được hun đúc nên từ truyền thống cách mạng vẻ vang; 

vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả vào công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế 

hiện nay. 

3. Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo công bằng, chính xác, hiệu quả 

cao. 

Đ ều 2. Các quy  ịn  chung 

1.Đối tượng dự thi 

Mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại 

Việt Nam và nước ngoài (trừ  Ban tổ chức, thư ký cuộc thi). 

2. Hình thức thi 

Thi trắc nghiệm hàng tuần trên Cổng thông tin điện tử của Hội LHPN Việt 

Nam và Báo Phụ nữ Việt Nam điện tử. 

Đ ều 3.   ờ  gian d ễn ra  uộ  thi 

Trong vòng 10 tuần, bắt đầu từ tháng 5/2020 (tuần thứ nhất được tính từ  

4- 10/5/2020) 

Đ ều 4. Các quy  ịn   ụ t ể: 

1. N ườ  tham dự  ăn  ký tài k oản 

- Để đăng ký tài khoản, người tham dự cuộc thi truy cập vào Cổng thông tin 

điện tử của Hội LHPN Việt Nam ( http://hoilhpn.org.vn/) hoặc Báo Phụ nữ Việt 

Nam điện tử (https://phunuvietnam.vn/), sau đó chọn banner của cuộc thi 

http://hoilhpn.org.vn/
https://phunuvietnam.vn/


- Chọn mục  “Đăn  ký”, nhập số điện thoại và điền  các thông tin cá nhân, 

bao gồm: Tên,   ớ  tính, ngày sinh, tuổ   n       ện nay là có thể tạo ngay tài 

khoản một cách nhanh chóng. 

Lưu ý: Ban tổ chức sẽ xác minh thông tin cá nhân đúng như nội dung đăng 

ký khi trao giải. 

2. N ườ  tham dự trả lờ  câu  ỏ  

Người tham dự trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn đáp án đúng nhất, 

Mỗi tuần, Ban Tổ chức cuộc thi đưa ra 09 câu hỏi thi trắc nghiệm về nội 

dung tìm hiểu 90 năm lịch sử hình thành và phát triển của Hội LHPN Việt Nam; 

đóng góp của phụ nữ trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và đổi mới đất nước 

(trong đó có 01 đáp án đúng) và 1 câu hỏi dự đoán số lượng người trả lời đúng. 

3. Cách bình xét   ả  t ư n : 

- Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00’ thứ hai hằng tuần và kết thúc 

vào 9h00’ thứ hai tuần kế tiếp. 

- Mỗi người có thể dự thi nhiều lần/tuần, tuy nhiên chỉ được công nhận 01 

kết quả đúng nhất trong số các lần dự thi. 

- Trong trường hợp số người dự thi (từ 02 người trở lên) cùng trả lời đúng 

các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng gần nhất, Ban Tổ chức 

sẽ căn cứ vào thời gian trả lời câu hỏi sớm hơn để trao thưởng cho người dự thi. 

Thời gian được tính từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc thi tuần (thời gian tính 

đến ngày, giờ, phút, giây theo thời gian thi).  

- Trường hợp người trúng giải không cung cấp thông tin cá nhân đúng thực 

tế thì sẽ không được nhận giải thưởng. Giải thưởng sẽ chuyển cho người tiếp theo 

trả lời đúng các câu hỏi. 

Đ ều 5. C   ấu  giá trị    ả  t ư n   uộ  thi 

Mỗi tuần có 03 giải thưởng, bao gồm 

- 01 giải Nhất: trị giá 500.000 đồng 

- 02 giải Nhì: Mỗi giải trị giá 300.000 đồng. 

- 03 giải Ba: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng. 

Ngoài ra ban tổ chức sẽ trao một số giải thưởng phụ khác khi kết thúc đợt 

thi, bao gồm: 



- 01 Giải cho Hội Phụ nữ cấp tỉnh vận động nhiều người tham gia nhất: trị giá 

1.000.000 đồng 

- 01 Giải cho người dự thi nhỏ tuối nhất: trị giá 300.000 đồng 

- 01 Giải cho người dự thi lớn tuổi nhất: trị giá 300.000 đồng 

Đ ều 6. Thông báo kết quả và trao t ư n  

- Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được công bố cập nhật ngay sau khi 

có kết quả thi tuần (chậm nhất là 12h thứ hai hằng tuần) trên Cổng Thông tin điện 

tử Hội LHPN Việt Nam và Báo Phụ nữ Việt Nam. 

- Hằng tháng, Ban Thư ký cuộc thi sẽ tổ chức trả thưởng cho những người 

oạt giải trong các cuộc thi trắc nghiệm tuần (người đạt giải không có điều kiện 

trực tiếp nhận giải có thể nhận tiền thưởng qua tài khoản cá nhân). 

- Người trúng giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin 

về tài khoản ngân hàng, số điện thoại để Ban Thư ký Cuộc thi chuyển tiền thưởng 

qua tài khoản. 

Đ ều 7.  ổ   ứ  t ự    ện 

Thể lệ Cuộc thi có hiệu lực từ ngày công bố và được đăng tải trên các 

phương tiện thông tin đại chúng.  

Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung Thể lệ chỉ được thực hiện khi có sự đồng 

ý bằng văn bản của Ban Tổ chức Cuộc thi./. 

 




