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Bình Thuận, ngày 21 tháng 3 năm 2022 

THỂ LỆ CUỘC THI TRỰC TUYẾN 
“Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các quy định 

 của Đảngvề công tác xây dựng,chỉnh đốn Đảng” 
 ----- 

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Tên gọi 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các 

quy định của Đảng về công tác xây dựng,chỉnh đốn Đảng” 

2. Đối tượng dự thi 

Tất cả đảng viên, quần chúng đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối (trừ đảng viên, quần chúng 

đang làm việc tại Cơ quan Đảng ủy Khối). 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, CÁCH THỨC THI 

1. Nội dung thi:  

Kiến thức pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng và công tác xây 

dựng Đảng. 

2. Hình thức thi 

Cuộc thi bằng hình thức trực tuyến. Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi 

trắc nghiệm trực tiếp trên thiết bị điện tử (điện thoại thông minh, máy tính bảng, 

laptop, máy tính để bàn…) có kết nối mạng Internet bằng việc truy cập địa chỉ do 

Ban Tổ chức Cuộc thi cung cấp và trả lời Bộ câu hỏi được chọn ngẫu nhiên trong 

nội dung thi. 

3. Cách thức  thi  

3.1. Truy cập vào thi 

Cách 1: Người dự thi truy cập vào trang thông điện tử của Đảng ủy Khối 

http://danguykhoibinhthuan.vn, sau đó truy cập vào banner Cuộc thi (có liên kết 

đường dẫn đến phần mềm thi trực tuyến). 

Cách 2:  Truy cập vào fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận rồi truy cập vào 

đường dẫn trên fanpage để tham gia thi. 
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3.2. Làm bài thi 

- Bước 1: Người dự thi điền đầy đủ các thông tin cá nhân, bao gồm: họ và tên, 

giới tính, năm sinh, số điện thoại, chức vụ, chọn đúng đơn vị công tác của mình 

trước khi bắt đầu phần thi.  

- Bước 2: Sau khi hoàn thành việc điền thông tin cá nhân, người dự thi có thể 

bắt đầu phần thi. Người dự thi trả lời lần lượt các câu hỏi trắc nghiệm xuất hiện 

trên màn hình, chọn đáp án chính xác nhất, thời gian làm bài trong vòng 60 phút, 

có thể thay đổi đáp án những câu đã chọn trước đó. Bài dự thi chỉ được xem là hợp 

lệ khi thí sinh trả lời đủ 50 câu hỏi trắc nghiệm. 

- Bước 3: Sau khi trả lời xongcác câu hỏi, người dự thi bấm vào nút “Hoàn 

thành” để kết thúc bài thi. Ngay sau khi kết thúc bài thi, người dự thi sẽ được thông 

báo điểm thi và thời gian hoàn thành bài thi. 

- Sau thời gian 60phút người dự thi chưa bấm vàonút “Hoàn thành” thì hệ 

thống sẽ tự động kết thúc bài thi. 

III. CÁCH TÍNH KẾT QUẢ 

- Phần mềm sẽ tự động chấm điểm. Bài thi hợp lệ là bài thi trả lời đầy đủ các 

câu hỏi và đảm bảo thời gian theo đúng quy định. Điểm bài thi được tính bằng số 

câu trả lời đúng và thời gian hoàn thành bài thi theo quy định là căn cứ xét giải 

thưởng. Người thi trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm; mỗi câu hỏi có 04 đáp án, trong 

đó có 01 đáp án đúng. Mỗi đáp án đúng được tính 02 điểm, tổng số điểm bài thi là 

100 điểm. 

- Kết quả thi sẽ được sắp xếp thứ tự từ cao xuống thấp căn cứ theo thứ tự ưu 

tiên sau: (1) số điểm thi, (2) thời gian hoàn thành bài thi của người dự thi. Nếu 

trường hợp có hai người dự thi trở lên có cùng kết quả theo (1) và (2) thìBan Tổ 

chức sẽ tiến hành bốc thăm để xác định thứ hạng. 

- Mỗi người có thể dự thi tối đa 3 lần tuy nhiên chỉ được công nhận 01 kết quả 

có điểm cao nhất và thời gian trả lời nhanh nhất trong số các lần dự thi. 

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC VÀ THÔNG BÁO, TRAO GIẢI THƯỞNG 

- Bắt đầu từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ 

đăng tải banner Cuộc thi trên trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối 

(http://danguykhoibinhthuan.vn) và đường dẫn vào trang web để thi trên fanpage 

Đảng ủy Khối Bình Thuận.  

- Thời gian thi được tính từ 07h00’ ngày 01/6/2022 và kết thúc vào lúc 17h00’ 

ngày 30/6/2022.  
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- Kết quả thi được công bố ngay sau khi kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc 

thi sẽ tiến hành Tổng kết và trao giải, dự kiến vào tháng 7/2022. 

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CUỘC THI 

- 01 giải nhất: 3.000.000 đồng;  

- 03 giải nhì: 2.000.000 đồng/giải;   

- 04 giải ba: 1.500.000 đồng/giải;  

- 10giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải. 

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ VÀ NGƯỜI DỰ THI 

- Cấp ủy cơ sở tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Cuộc thi và vận động cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp mình tham gia Cuộc thi. 

- Người dự thi tham gia Cuộc thi thực hiện đúng quy định của Thể lệ Cuộc thi. 

Việc tham gia Cuộc thi được xem như đã chấp nhận mọi nội dung quy định của Thể 

lệ Cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm về việc người dự thi 

cung cấp sai thông tin cá nhân. 

VII. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

Mọi khiếu nại, thắc mắc liên quan đến Cuộc thi và kết quả dự thi, các cá nhân, 

tập thể phản ánh trực tiếp với Ban Tổ chức trước thời gian kết thúc Cuộc thi tối đa 

02 ngày. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xem xét, giải quyết trước khi công bố kết quả 

chung cuộc.  

Trong quá trình tổ chức, 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 tế và sẽ thông báo bằng văn bản chính thức. 

  
Nơi nhận: 
- Thường trực Đảng ủy; 
- Các chi, đảng bộ cơ sở; 
- Các ban và đoàn thể trực thuộc; 
- Lưu VP, UBKT. 

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY 
kiêm 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

 

 

 
Lê Thị Hải Duyên 
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