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"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh" năm 2022 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Thành phố Cao Bằng, ngày 26 tháng 12 năm 2022 

 

  Kính gửi:   - Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy, 

          - Ủy ban nhân dân Thành phố, 

                             - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội 

                        Thành phố. 

                                     (Gọi tắt là các cơ quan, đơn vị, địa phương). 

 

Thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 16/12/2022 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh uỷ về Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu Chuyên đề "Học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022. Nhằm góp 

phần tuyên truyền hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ; vận dụng trong xây dựng đội ngũ cán bộ 

của Đảng bộ thành phố Cao Bằng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Thành ủy Cao Bằng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành 

phố thực hiện tốt một số nội dung sau đây: 

1. Tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên 

đề năm 2022 của tỉnh Cao Bằng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có 

đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”.  

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, 

nội dung Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu Chuyên đề "Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022. Chỉ đạo triển khai, 

tuyên truyền, phát động rộng rãi kế hoạch, thể lệ Cuộc thi; hướng dẫn, khuyến 

khích, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, cán 

bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh trên địa bàn hưởng ứng Cuộc thi, góp 

phần tuyên truyền Chuyên đề năm 2022 nói riêng, việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung ngày càng sâu rộng. 

3. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo cán bộ, 

đảng viên và quần chúng Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng Cuộc thi Tìm 

hiểu về Chuyên đề năm 2022 (bằng hình thức thi trắc nghiệm) trực tuyến trên 

mạng Internet do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức; phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị, 

địa phương có số lượng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến năm 2022 đạt 
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trên 80%. 

4. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố xây dựng các chuyên 

trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên trên Trang Thông tin 

tuyên truyền của Trung tâm, trên các trang mạng xã hội…, tạo hiệu ứng lan tỏa 

mạnh mẽ trong xã hội về Cuộc thi; Đẩy mạnh tuyên truyền về gương "người tốt", 

"việc tốt", các tập thể, cá nhân điển hình, những mô hình mới, cách làm sáng tạo 

trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội 

dung Chuyên đề năm 2022. 

5. Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trên Internet với 01 bộ 

câu hỏi gồm 30 câu hỏi kiến thức và 01 câu hỏi phụ dự đoán tổng số người tham 

gia dự thi. Mỗi câu trắc nghiệm có 04 đáp án, người dự thi chọn 01 đáp án đúng. 

Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có thể tham gia dự thi tại Trang Thông 

tin điện tử Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cao Bằng https://tuyengiaocaobang.vn/ 

- Tháng 12/2022: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức phát động Cuộc 

thi và bắt đầu tiến hành thi vào dịp khai trương Trang thông tin điện tử của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng (dự kiến Cuộc thi diễn ra trong 01 ngày, trong 

khoảng từ ngày 25-30/12/2022 - sẽ có văn bản phát động thi cụ thể sau). 

- Quý I/2023: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức tổng kết, trao giải 

Cuộc thi, dự kiến vào dịp tổ chức Hội nghị triển khai Chuyên đề "Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023. 

Các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình triển khai và kết quả số lượng tham gia 

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Chuyên đề năm 2022 về Thành ủy (qua Ban Tuyên 

giáo) ngay sau khi kết thúc Cuộc thi để tổng hợp và báo cáo Thường trực Thành ủy 

theo quy định. 

(Gửi kèm Công văn này Thể lệ Cuộc thi của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao 

Bằng). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Thường trực Thành ủy, 

- Trung tâm Chính trị Thành phố, 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy, 

- Lưu Văn phòng Thành ủy. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Tô  Vũ Ninh 
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THỂ LỆ 

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Chuyên đề học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022” 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 127-KH/BTGTU, ngày 16/12/2022  

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, khẳng định giá trị to lớn, ý nghĩa thực tiễn, sức 

lan tỏa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 

cổ vũ mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác thông qua việc triển khai học tập, 

quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ 

Chính trị và Chuyên đề năm 2022 của tỉnh Cao Bằng: “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên 

phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững 

vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”. 

- Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, góp phần 

tuyên truyền hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ; vận dụng trong xây dựng đội ngũ cán bộ 

của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy 

mạnh việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa, 

những hành động tự giác, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị, của 

người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên và quần chúng 

nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy 

ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng xây dựng Cao Bằng phát triển bền vững.   

2. Yêu cầu 

- Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trên internet và được phát 

động sâu rộng trong toàn tỉnh nhằm thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên,d 

đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. 

- Tổ chức Cuộc thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, tiết kiệm, 

thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. 

II. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Tên gọi, phạm vi tổ chức, đối tượng dự thi, đơn vị tổ chức thi 

- Tên gọi Cuộc thi: “Tìm hiểu Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022”. 

- Phạm vi tổ chức: Phát động, tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh. 

- Đối tượng: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, 

chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân đang sinh sống, học 

tập và lao động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (các thành viên trong Ban Tổ chức và 
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các tổ giúp việc của Ban Tổ chức Cuộc thi không được tham gia dự thi). 

- Đơn vị tổ chức (cơ quan thường trực Cuộc thi): Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Cao Bằng. 

2. Nội dung và tài liệu Cuộc thi 

- Nội dung: Tập trung vào nội dung Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Cao Bằng năm 2022: “Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật 

sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị 

vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”; 

trong đó bao gồm 03 nội dung cơ bản sau: 

+ Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ 

về đạo đức, năng lực chuyên môn, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ; các 

yêu cầu của Người đối với Đảng về thực hiện công tác cán bộ. 

+ Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đội 

ngũ cán bộ, trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử 

dụng cán bộ của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai 

đoạn hiện nay.  

+ Một số nội dung liên quan đến các mẩu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh có liên quan đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ (trong thời 

gian Người hoạt động tại Cao Bằng hoặc liên quan đến Cao Bằng).  

- Tài liệu Cuộc thi: Cuốn tài liệu Chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự 

tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững 

vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay” (Tài liệu 

sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2022) do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

chủ trì biên soạn và phát hành. 

3. Hình thức Cuộc thi  

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến tại Trang Thông 

tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng tại địa chỉ: 

https://tuyengiaocaobang.vn hoặc qua các hình thức nhắn tin, Email, Zalo... để chia 

sẻ Cuộc thi với 01 bộ câu hỏi gồm 30 câu hỏi kiến thức và 01 câu hỏi phụ dự đoán 

tổng số người tham gia dự thi. Mỗi câu trắc nghiệm có 4 đáp án, người dự thi chọn 

01 đáp án đúng. 

4. Thời gian tổ chức Cuộc thi 

- Tháng 12/2022: Tổ chức phát động Cuộc thi và bắt đầu tiến hành thi vào dịp 

khai trương Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng (dự 

kiến Cuộc thi diễn ra trong 01 ngày, trong khoảng từ ngày 25-30/12/2022 – sẽ có 

văn bản phát động thi cụ thể sau). 

- Quý I/2023: Tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi, dự kiến vào dịp tổ chức 

Hội nghị triển khai Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

https://tuyengiaocaobang.vn/
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Hồ Chí Minh năm 2023”. 

5. Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi 

Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Giấy chứng nhận và phần thưởng cho các tập thể, 

cá nhân đạt giải bằng tiền mặt cụ thể như sau: 

- Giải tập thể: 02 giải, mỗi giải 4.000.000 đồng. 

- Giải cá nhân: 

+ 01 giải nhất: 2.000.000 đồng. 

+ 02 giải nhì, mỗi giải 1.500.000 đồng. 

+ 03 giải ba, mỗi giải 1.000.000 đồng. 

+ 05 giải khuyến khích, mỗi giải 500.000 đồng. 

III. CÁCH THỨC DỰ THI VÀ TÍNH ĐIỂM, XÉT GIẢI 

1. Cách thức dự thi  

- Người tham gia dự thi có thể sử dụng các thiết bị đa phương tiện (máy tính, 

điện thoại thông minh, máy tính bảng...) có kết nối Internet để tham gia Cuộc thi. 

- Người dự thi truy cập trực tiếp vào Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Cao Bằng tại địa chỉ: https://tuyengiaocaobang.vn, sau đó nhấp chuột 

vào chuyên mục “Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Chuyên đề học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022” để tham gia Cuộc 

thi và làm theo hướng dẫn của Ban Tổ chức hoặc theo các đường link mà Ban Tổ 

chức gửi trên tin nhắn, Email, Zalo để thực hiện. 

- Tại trang chủ của Cuộc thi, người dự thi thực hiện các bước sau để tham gia thi: 

Bước 1: Sau khi truy cập website Cuộc thi, màn hình sẽ hiện thị cửa sổ để 

đăng nhập Cuộc thi. Để đăng ký tài khoản, người dự thi chọn tạo tài khoản mới và 

phải điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân vào các trường thông tin đã được 

mặc định, bao gồm: 

- Họ và tên (bắt buộc): Nhập tiếng Việt có dấu, có khoảng cách rõ ràng giữa 

họ, tên đệm và tên. 

- Ngày tháng năm sinh: Nhập đầy đủ, chính xác ngày tháng năm sinh theo 

giấy khai sinh. 

- Số CCCD/CMND: 

- Giới tính: 

- Số điện thoại (bắt buộc): Nhập số điện thoại cá nhân, trường hợp người tham 

gia dự thi không có số điện thoại cá nhân thì nhập số điện thoại của người thân để 

phục vụ cho việc liên lạc. 

- Nghề nghiệp: Học sinh, sinh viên; giáo viên; cán bộ, công chức; công nhân; 

lực lượng vũ trang; hưu trí; người lao động; 

- Địa chỉ, đơn vị công tác: Nhập tên cơ quan, đơn vị, trường học nơi người dự 

thi công tác, học tập, sinh sống… 

https://tuyengiaocaobang.vn/


6 
 

- Thuộc Đảng bộ: huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc 

Ví dụ: Địa chỉ lớp …., trường…., xã……, huyện….., tỉnh Cao Bằng. 

Sau khi hoàn thành đăng ký tài khoản, hệ thống sẽ tự động đưa người dự thi 

đến phần trắc nghiệm và bắt đầu trả lời câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra. 

Bước 2: Người dự thi chọn 01 đáp áp đúng cho mỗi câu hỏi để trả lời hết 30 

câu hỏi của Cuộc thi. Trường hợp người dự thi chưa hài lòng về câu trả lời, người 

dự thi có thể thay đổi lựa chọn đáp án của mình. 

Bước 3: Sau khi trả lời xong các câu hỏi, người dự thi phải trả lời câu hỏi dự 

đoán tổng số người tham gia dự thi; nhấp chuột vào phần “Gửi” để kết thúc phần 

trả lời. 

* Lưu ý: 

- Mỗi người chỉ được lập 01 tài khoản thi; mỗi tài khoản chỉ được phép tham 

gia thi 01 lần; sau khi nộp bài thi, kết quả làm bài của người dự thi sẽ được lưu lại 

trên hệ thống. 

- Các thành viên Ban Tổ chức, Tổ thẩm định, Tổ ra đề, Tổ kỹ thuật có trách 

nhiệm bảo mật bộ câu hỏi và đáp án để đảm bảo tính nghiêm túc của Cuộc thi. Ban 

Tổ chức Cuộc thi có quyền hủy kết quả của người dự thi nếu vi phạm Thể lệ Cuộc thi. 

- Tổ thư ký Cuộc thi có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin cá nhân của người 

dự thi; bảo mật số người tham gia dự thi hàng ngày. Trong trường hợp phát hiện 

người dự thi vi phạm Thể lệ, báo cáo Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định. 

Ngoài những quy định tại Thể lệ này, người tham gia dự thi có thể truy cập  

Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng tại địa chỉ: 

http://tuyengiaocaobang.vn để xem hướng dẫn chi tiết cách thức đăng ký dự thi. 

Nếu có vướng mắc trong quá trình đăng ký tài khoản và cách thức dự thi, đề nghị 

liên hệ: đồng chí Ngôn Công Hữu, phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Bằng, điện thoại: 0949.666.398. 

2. Cách thức tính điểm, xét giải, điều kiện đạt giải, trao giải thưởng 

2.1. Cách thức tính điểm 

Mỗi người dự thi trả lời 30 câu hỏi tương ứng với 30 điểm, mỗi một câu trả 

lời đúng, người dự thi sẽ được tính 01 điểm. 

Kết quả thi sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp căn cứ trên: (1) số 

điểm thi; (2) dự đoán số người tham gia dự thi; (3) thời gian hoàn thành bài thi của 

người dự thi. 

2.2. Cách thức xét giải, điều kiện đạt giải: 

- Đối với giải cá nhân:  

+ Người dự thi đạt giải là người có số câu trả lời trắc nghiệm đạt điểm số cao 

nhất và trả lời câu hỏi dự đoán số người tham gia đúng hoặc gần đúng nhất so với 

kết quả tổng hợp cuối cùng của Ban Tổ chức Cuộc thi. 

+ Thứ tự xếp giải sẽ được Ban Tổ chức Cuộc thi xếp từ cao xuống thấp cho 
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đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định tại Thể lệ này. 

+ Trong trường hợp có số người dự thi (từ 02 người trở lên) có bài dự thi đạt 

điểm số bằng nhau, cùng dự đoán chính xác như nhau về số lượng người tham gia 

dự thi, Ban Tổ chức sẽ căn cứ thời gian người dự thi hoàn thành bài dự thi nhanh 

hơn và sớm hơn để xếp hạng cao hơn (thời gian người dự thi gửi bài thi được tạo 

bản ghi trong hệ thống phần mềm, dữ liệu tiếp nhận bài thi trực tuyến của Cuộc thi). 

- Đối với giải tập thể: Giải tập thể được xem xét, trao cho các đơn vị (ban 

tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thành ủy đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy) có thành 

tích trong tham mưu phối hợp triển khai, phát động Cuộc thi tại địa phương, đơn 

vị, bao gồm: (1) đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất; (2) đơn vị xuất sắc nhất 

(có nhiều bài thi đạt giải và đạt kết quả cao nhất). Trong trường hợp có đơn vị có 

số người dự thi (từ 02 đơn vị trở lên) có tổng số lượng bài dự thi và số cá nhân đạt 

giải bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ căn cứ thời gian 05 người dự thi (cùng nộp bài 

trong tốp cuối của mỗi đơn vị) gửi bài dự thi sớm hơn để xếp hạng cao hơn (thời 

gian người dự thi gửi bài thi được tạo bản ghi trong hệ thống phần mềm, dữ liệu 

tiếp nhận bài thi trực tuyến của Cuộc thi). 

2.3. Thông báo kết quả thi và trao thưởng 

Kết quả thi của cá nhân được công bố, cập nhật trên Trang Thông tin điện tử 

của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chậm nhất 02 ngày sau khi kết thúc Cuộc thi. 

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức tổng kết Cuộc thi và trao giải bằng hình thức 

phù hợp, đảm bảo phát huy hiệu quả tuyên truyền của Cuộc thi. 

3. Không công nhận kết quả, giải quyết khiếu nại 

3.1. Không công nhận kết quả 

Ban Tổ chức sẽ chủ động loại bỏ và không công nhận kết quả thi đối với 

người dự thi trong các trường hợp sau: 

- Sử dụng thông tin không đúng hoặc không có thật, sử dụng thông tin của 

người khác để đăng ký dự thi; 

- Sử dụng phần mềm, kỹ thuật, công nghệ thông tin để tự động làm từ 02 bài 

dự thi trở lên; 

- Nhờ người khác thi hộ hoặc thi hộ người khác hoặc các trường hợp gian lận 

khác; 

- Thực hiện hành vi vi phạm đạo đức, thuần phong mĩ tục, làm ảnh hưởng đến 

tính nghiêm túc, công bằng, khách quan, an toàn thông tin của cuộc thi. 

3.2. Giải quyết khiếu nại 

- Trường hợp có khiếu nại liên quan đến kết quả Cuộc thi, người khiếu nại gửi 

văn bản đến Ban Tổ chức để xem xét, giải quyết. 

- Thời gian nhận khiếu nại: 02 ngày làm việc kể từ thời điểm Ban Tổ chức 

thông báo kết quả cá nhân đạt giải trên Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy Cao Bằng. 
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- Cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng là Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm trong các trường hợp phát 

sinh khách quan do thiên tai, bão lũ, sự cố điện lưới, viễn thông, tác động mất kết 

nối truy cập Internet, ảnh hưởng đến kết quả trả lời câu hỏi của người dự thi. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Thể lệ Cuộc thi có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành Kế hoạch này và được 

đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Thanh niên, Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh; đề nghị các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng 

ủy trực thuộc chỉ đạo đăng tải, triển khai Thể lệ, phát động Cuộc thi theo kế hoạch. 

Trong quá trình tổ chức triển khai Cuộc thi nếu có vướng mắc, Ban Tổ chức 

Cuộc thi sẽ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp, sau khi có sự thống nhất của các 

thành viên Ban Tổ chức. Mọi thay đổi sẽ được thông báo và cập nhật trên Trang 

Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Bằng tại địa chỉ 

http://tuyengiaocaobang.vn ./. 

                                                 BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY 


