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QUYÉT DINH
Çc ban hành Thê lÇ CuQc thi trgc tuyén ûm hiêu
"Biên cuong Tô qu6c tôi"

- Càn cu Quyét dinh sô 144-QDÆW, ngÈy 08 thâng 8 nàm 2018 cùa BQ Chinh
tr! vê chüc nàng, nhiêm vp, quyên hpn và tô chric b9 mây cùa Ban Tuyên giâo
Trung oong;

.

- Càn cü Ké ho4ch sti SO-ffilgTGTW, ngày 27 thâng 7 nâm 2021cüa Ban
Tuyên giâo Trung uong vè tô chüc CuQc thi rr,rc tuyén tim hiêu "Biên cuong Tô
quôc tôi";

- Càn cû Quyét dinh sô 635-QD/BTGTW, ngày 15 thâng 9 nàm 2021 vè
viÇc thành l4p Ban Chi dpo CuÇc thi tarc ruyén tim hiêu "Biên cuong Tô quôc

tôi";

- Theo dè nghi cüa Vq Thông tin diii ngopi và Hçrp tâc quôc té,

TRTIONG BAN TUYÊN GIAO TRUNG UCTNG QUYÉT DINII

Dièu 1. Ban hành kèm theo Quyét dinh này Thê lÇ Cu§c thi tryc tuyén tim
hiéu "Biên cuong Tô quôc tôi".
Dièu 2. Ban Tô chüc Cuôc thi cô nhiÇm vp tô chric thUc hiên và huông
dân Cu§c thi theo fhê lÇ này.
Dièu 3. Ban Chi dpo, Ban Tô chirc, Ban Thu § CuÇc thi, Vp Thông tin dtii
ngopi và Hçrp tâc qu6c té và câc don vf, câ nhân tham gia Cu§c thi chiu trâch
nhiÇm thi hành Quyét dinh này./ . +i-'

I<T TRI.IÔNG BAN
Ncvi nhân:
- Nhu dièu 3,
- E/c Truôrng Ban 1aê U/c),
- vs TTDN&HTQT (03),
- Luu HC.
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cutng Tô qudc tôi"
ngày 23 thdng 9 nàm 2021
cùa Ban Tuyên gido Trung uong)

1. Ecrn

vi chü tri

Ban Tu1,ên giâo Trung uong
2. Dcrn vi ph6i hgp thgc hiÇn
Ban Di5i ngopi Trung uong

Bô Ngoai giao
BQ Giâo dpc và Dào tpo

B§ Công an
B§ Lao dông, Thuong binh và Xâ hQi
Tông cpc Chfnh tri Quân dôi Nhân dân Viêt Nam
Trung uong Eoàn Thanh niên CQng sân Hô Chi Minh
T4p doàn Buu chfnh Viên thông ViÇt Nam

Bô Tu lênh Bô dôi Biên phông
3. Mgc tlfch, ÿ nghïa

- Tuyên truyèn, kh*g dinh thang lqi

cüa nhüng chü truong, cluong ti5i va
,hürrg nô lyc, thành tyu cüa Dâng, Nhà nuôc, cùa câc diaphuong trong viÇc trién
khai Chién lugc bâo vÇ biên giôi quôc gia, Luft Biên phông ViÇt Nam, Nghi quyét
Eei hôi XIII cüa D*g; xây dpg tuyén biên giôi qutic gia trên dât Hèn hôa binh,
hüu nghi, hçrp tâc, phât trién; bâo vÇ vüng châc biên cuong cüa Tô quôc, giü vüng
môi truong hôa binh, ôn dinh, an ninh, trft tg, an toàn xâ hôi; dâu tranh phân bâc
,
-.L
câc quan diêm
sai trâi, thù d!ch.

- Dôi môi nôi dung, hinh thüc, da dpng hôa câc phuong thüc tuyên truyèn,
thông tin dôi ngo4i vè chü quyèn biên giôi lânh thô; khai thâc lqi thé cüa câc
phuong thric tuyên truyèn trgc quan sinh dông; tàng cuong ung dUng công nghê
thông tin, câc nèn tâng sO aê tàng tinh lan tôa cüa thông tin, hudrng tûi câc diSi tuqng
khâc nhau; dây mpnh công tâc thông tin, tuyên truyèn, giâo dpc, nâng cao ÿ thüc
trâch nhiêm cüa toàn Dâng, toàn dân, toàn quân, cüa câc câp, câc ngà,nh, cüa môi
cân bQ, dâng viên và timg nguôi dân, nhât là thé hê ffé vôi nhiÇm vp bâo vÇ Tô quôc
trong tinh hinh môi.
- NAi d*g thông tin bâm sât quan diém, chü truong cüa Eâng, chinh sâch, phâp
luQt cüa Nhà nuôc dâ duo. c câc co quan chüc nàng thâm dinh.Cu§c thi diên ra clet hiçu
quâ cao, dânh giâ düng chât luqng cüa iIOi tuç,ng dr,r thi. CuQc thi trô thành mQt trong
rürüng ho4t d§ng sinh ho4t chfnh tr!, xâ hôi sâu rông, vôi sy tham gia, hucmg rlmg cüa
công dân ViÇt Nam dang sinh sông, làm viÇc ô trong và ngoài nuôc.

4. D6i tugng

dç thi

- Cugc thi dành cho tât câ cerng dân ViÇt Nam trong và ngoài nuôc, nguùi
nuôc ngoài dang công tâc và sinh s6rrg ô Viêt Nam, không giôi han

dO

tuôi.

- Câc thành viên Ban Chi d4o, Ban Tô chûc, Hôi dàng Giâm khâo, Ban Thu
kÿ không duo. c tham gia dg thi.
5. Hinh thtic

thi

- Vông thi Tuàn: Thi sinh tham gia thi trçc tuyén trâ lùi câu hôi duôi dpng
trâc nghiÇm bàng hinh thtîc câu hôi dang chü, câu hôi hinh furh, câu hôi tiéng, câu
hôi dAng video.
- Vgne Bân két: Thi sinh tham. gia thi trgc tuyén trâ lùi câu hôi duôi d4ng trâc
nghiÇm bàng hinh thric câu hôi dang chü, câu hôi hinh ânh, câu hôi tiéng, câu hôi
dang video.

- Vông Chung t<ét: fni sinh tham gia thi theo hinh thüc sân khâu hôa, d6i
khâng tryc tiép. Câch thüc tô chtic thi sê dugc Ban Tô chfrc cuQc thi thông bâo sau.

5.1. Thü gian tô chirc CuQc thi
- Vông thi Tuàn
Diên ra trong 04 tuàn vôi hinh thûc tryc tuyén trong thùi gian nhu sau:

+ Tuàn l:01/10 - 08/1 Ol2O2l
+ Tuàn 2: O9llO - 161101202l
+ Tuàn 3:

lTll\

- 24llOl2OZl

+ Tuàn 4:25/10 - 01/1 ll2\2l
- Vông thi Bân két

+ Thùi gian: Thâng

lll202l.

+ Sô thf sinh tham gia vông thi Bân két là 80 thf sinh, trong dô: 40 thf sinh
cl.uoc lây tù 4 tuân thi @ôi tuàn liiy I0 thi s,inh cô diêm rd ,oo nhtit);40 thi sinh cô
tông cÏiém sô tich lüy cüa 4 tuàn thi cao ntrât. Trong truôrng hçrp sau 4 tuàn thi cô ft
hon 40 thi sinh dAt diém cao nhât, Ban Tô chürc së lga chgn thêm câc thi sinh cô
diém s6 tfch lüy qua 4 tuàn thi dé lga chgn dü 80 thf sinh thi Bân két. Trong truèrng
hçrp câc thi sinh_cô cùng diém s6
nhât thi së xét theo thôi gian hoàn thành phàn
"au
dg thi nhanh nhât.
- Vông thi Chung két

Diên ra t4i thü dô Hà Nôi dr; kién vào thâng ll/2021, thi bàng hinh thüc dôi
khâng trên sân khâu. ls thf sinh cô t(ing diém rô .io;â, rü;;;"s À"i

silkéid;

tham gia Vông chung két toàn qut5".

5.2. Cdch thirc tham gia

Câch l: Truy cflp vào website: http://www.biencuongtoquoc.vn dé dàng
§ldàngnhâp thông tin và tham gia cuQc thi.

-

- Câch 2: Eôi vôi thi sinh dg thi là thanh niên ViÇt Nam, tâi App Thanh niên
ViÇt Nam trên diÇn thoai di dône tù kho tmg dpng AppStore (dih vai hê dièu hành
rc» và Googl. rtuy @at udt'hç"drèu hànth i",ariAl ùo app và truy cfp vào mpc
Hgc tpp/hofc vào banner huong dân tham gia cuQc thi ffên trang chù cùa App dé
dàng kÿldângnhâp thông tin và tham gia cuQc thi.

- Câch 3: Truy c4p vào banner mùi tham gia cuQc thi dugc dàng trên câc bâo:

Bâo diÇn tù Eâng Công sân ViÇt Nam: http://dangcongsan.vn; Bâo Nhân
dân: www.nhandan.com.vn; Bâo Quân d§i nhân dân: www.qdnd.vn; TAp chi
Tuyên giâo: www.tuyengiao.vn; Bâo Tièn phong: www.tienphong.vn; Bâo Thanh
niên: www.thanhnien.vn: Bâo Tuôi trê: www.tuoitre.vn;... dê dàng §/dàng nhêp
thông tin và tham gia cuQc thi.
5.3. Ctic vàng

thi

d.

-

bàng câc
Vông thi Tuon: Thi sinh tham gia trâ lü câu hôi duoi dgrg
"gl"êm
hinh thüc câu hôirdgng chü, câu,hôi hinh ành, câu hôi tiéng, câu hôi d4ng video. Câc thi
sinh trâ lùi 30 câu hôi dang tràc nghiÇm, lU? chgn 0l dâp ân clüng trong 04 dâp ân,
môi câu hôi cô thôi gian 30 giây vira dgc dè và chqn dâp ântrâ lùi. Tông thùi gian

ttii da cüa môt luqt thi là20 phüt.
- Vàng Bdn tæt: Thisinh tham gia ttri û:a lü

câc câu hôi duoi dang

üà. ngtüÇm.

Phàn thi trâc nghiÇm trpc tuyén vôi 01 luqt thi duy nhât. Câc thf sinh trâ lôi
40 câu hôi dpng trÉc nghiÇm lga chgn 0l dâp ân düng trong 04 dâp ân, mô! câu hÔi
cô thùi gian 30 giây vira ilqc dè và chsn dâp ân tralôi. Tông thùi gian tôi cta cüa
môt luqt thi là 20 phüt.

Ban Tô chirc lga chgn 15 thi sinh cô tông diém s6 cao ntrât aê tham gia Vông
Chung két toan qrtic. Trong truong hqp cô nhi& thi sinh dat diêm sô Ueng nhau ô v!
trf xép hang 15, së xét <tén thùi [ian trâ lùi nhanh nhât cüa phân thi ffâc ng|içry.
Néu tông tn"Oi glan hoàn thành ph-àn thi trâc nghiÇm bàng nhau, tiép tsc xét dén két
quâ cüa vông thi tuàn dé lga chgn thi sinh dugc vào vÔng trong.

- Vông Chung két toàn qrôtt
+ Thf sinh tham gia thi theo hinh thüc sân khâu hôa, dtii I'hâng trgc

tiép.
Trong dô, 15 thi sinh duqc chia thành 5 dQi bàng hinh thûc bôc thàm, môi dÔi thi cô
3 thành viên. Hinh rhric thi cô thé thay dôi tùy theo diên bién cüa dfch bçnh Covid-l9.
ngày,

+ Vông chung két toàn quôr diên ra t4i Thü dô Hà NQi trong thÙi gian 02
dU kién thâng lt/2021.
6. Giâi thuô'ng

- Trdc nghiÇm hàng tuàn: Vtôi tuàn cô l0 giâi thucrng, bao gàm:
+ 01 giâi Xfrât.

+ 01 giâi Nhi.
+

0l giâi Ba.

+ 07 giàiKhuyén Khich.

- Giài bân két:80 thi sinh chsn vào vông thi ban két se dugc nhân Giây
Chtmg nhan cüa Ban Tô.chüc.

- Giàt chung két,bao gôm:

+ 0l giâi Nhât, môi giai gà*: GiÉylChtmg nhfln, Cüp pha lê kèm theo tièn
thuong cüa Ban Tô chric.

+ 0l giâi Nhi, môi giâi gàm: Giây Chtmg nhân, Cüp pha lê kèm theo tièn
thuong cüa Ban Tô chirc.

+ 0l giâi Ba, môi giâi gèm: Giây Chtmg nhân, Cfrp pha lê kèm theo tièn
thuong cüa Ban Tô chüc.

02 giâi Khuyén khfch, môi giai gàm: ciây Chtmg nhân, Cürp pha lê kèm
theo tiên thuông cüa Ban Tô chüc.

!

- Giâi co quan, tlon vi cô sô lugng thi sinh tham gia dg thi dông nhât: 20 giài,
môi giai gôm: Giây Chtmg nhên kèm theo tièn thuong cüa Ban Tô chüc.
- Sô luqng giâi thuong
7. Thông bâo

së do Brur

Tô chuc quy5t dinh theo thyc té két quâ Cuôc thi.

Két quâ và trao giâi thrông

Két quâ thi tràc nghiÇm së duo. c câp nhât hàng tuàn trên trang bâo diên tù cüa
câc co quan bâo chf phôi hqp tô chric CuQc thi. Ban Tô chürc Cuôc thi së trao giài
thuong cho nhihrg nguùi dopt giâi trong câc cu§c thi trâc nghiÇm tuàn fuguài ttoqt
giài không cô dièu kiÇn trçc fiép nhqn siài cô thê nhqn tièn thwng qua bru iîiÇn
hodc qua tài khodn cd nhôn).
8. Câc quy tlinh khâc

- Trong quâ trinh tô chüc cuQc thi, néu cô nhüng vân dè phât sinh ngoài quy
dlnh cüa Thé le này, Ban Tô chûc së quyét dinh, dièu chinh phù hçrp vôi tinh hinh
thgc tiên.

- Ban Giâm khâo càn cü Thé lê, thang iliêm và nhüng n§i dung süa dôi, bô
sung cùaBan Tô chüc ctê ilrông nhât viÇc châm diêm, itânh giâ thi sinh quuiâr phan tfri.
- NhüTrg quy dinh chung khi thi truc tuyén:

+ Môi thf sinh chi dugc dàng kÿ sù dgng mAt tài khoan và cung câp dày dü,
düng câc thôngtin bÉt buQc (H9 và tên; ngày thâng nàm sinh; noi hqc t{p hoflc noi
công tâc, sinh sông; sô diÇn tho4i; email).
.+ Nghiêm câm viÇc dé, nhù nguài khâc thi h9, sü dpng thông tin cüa nguùi
khâc dê dang kÿ tham gia thi, néu b! phat hiÇn sê bi hüy két quà thi.

+ Thi sinh cô thê tham gia thi vào bât cü thùi gian nào trong khung giù mà
Ban Tô chüc thông bâo.

,
nôi do

+ Trong quâ trinh thi, Ban Tô chüc không chiu trâch nhiÇm Aôi vOi tôi tét
duôrng truyèn meng ho{c tôi ao thiét bi thaà gia dg thi.l.a

