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THÔNG BÁO
về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIl của Đảng"

Thực hiện kế hoạch số 123 1/KH-ĐHM ngày 20 tháng 7 năm 2021l về việc tổ

chức cuộc thi trực tuyển “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thú

XIII của Đảng";
Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc tổ chúc cuộc thi trực tuyến
"Tim hiều Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứú XIII của Đảng", cụ thể
như sau:

I. Đổi tượng thực hiện:
1. Đối với sinh viên:
1.1. Đối tượng dự thi:
Tấứ cả sinh viên đang theo học tại trường đều được tham gia.

1.2. Nội dung:
- Tìm hiểu về những kết quả cơ bản đạt được trong thực hiện Nghị quyềt
Đại hội XIl của Đảng, nhất là trong 35 năm đổi mới (1986-2021).

- Tim hiểu những nội dung cơ bản, cốt lỗi về tầm nhìn, định hướng phát
triển đất nước, các quan điêm chi đạo, mục tiều, nhiệm vụ trọng tâm và các đột

phá chiếm lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIl của Đảng.

1.3. Hình thức thi:
Thi trục tuyến toàn bộ các vòng của cuộc thi ( gồm 3 vòng: Vòng loại,
vòng bán kết và vòng chung kêt).

1.3.1. Cách thức đăng ký.
- Thí sinh đăng ký tài khoản và tham gia làm bài thi trực tuyển tại hệ
thổng LMS của trường từ ngày 30/7/2021. Mỗi thí sinh chi được phép đăng ký,
sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi. Trong quá trình thi, thí
sinh có thể quay lại chinh sửa phương án đã trà lời hoặc lựa chọn kết thúc bài thi
bất kỳ lúc nào.

- Thí sinh truy cập vào link để đăng ký tham gia làm bài thi trực tuyển

https://Mms.ou.edu. vn/203/course/view.php?id=1082
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- Thí sinh khi truy cập, hệ thống sẽ yêu cầu Ty ghi danh, thí sinh bẩm ghi

danh là được tham gia dự thi.

1.3.2. Vòng loại.
- Vòng loại các thí sinh trả lời 20 câu hỏi trong vòng 30 phút. Thời gian
được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Bài thi
có điêm số cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ là kết quả ghi nhận thảnh

tích của thí sinh ở vòng loại.
- Kết thúc vòng loại, điểm của thí sinh là xét theo điễm thi và thòi gian thi
đuợc ghi nhận là tiêu chí lựa chọn thí sinh được tham dự Vòng Bán kết, cụ thể
sẽ chọn 50 thí sinh có kết quả thi cao nhầt tham dự Vòng thi bán kêt.

1.3.3. Vòng thi bán kết
- Cách thúc tổ chức thi Vòng Bán kết: Thí sinh trà lời 20 câu hoi trong
vòng 30 phút. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bắm nút
kết thúc bài thi. Bài thi có điểm số cao nhất, thời gian làm bài ngằn nhất sẽ là kết
quả chính thức của thí sinh.
- Kết thúc thi Vòng Bán kết, Ban Tổ chúc lấy tổng số 20 thí sinh sắp xếp
kết quả từ cao xuống thấp vào thi Vòng Chung kết.

1.3.4. Vòng chung kết
-Cách thúc tổ chức thi Vòng Chung kết:
+ Phần 1: Thí sinh trả lời 20 câu hỏi trong vòng 30 phút. Thời gian được
tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đển khi bầm nút kết thúc bài thi. Bài thi có
điểm số cao nhấ, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ là kết quả chính thức của thí

sinh.

+ Phần 2: Thí sinh thực hiện video clip từ 2-3 phút hoặc Power point tôi
đa 20 slide và có thuyết minh kèm theo göi về ban tổ chức. Chủ đề về nội dung
mà thí sinh tâm đắc và quan tâm sau khi nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của

Đảng.
- Kết thúc thi Vòng Chung kết, cặn cứ kết quả thi 2 phần của thí sinh, Ban
tổ chức sấp xếp kết quả từ cao xuống thấp và xét trao giải thưởng cuộc thi.

1.4. Thời gian tổ chức Cuộc thi và các vòng thi

1.4.1. Thòi gian tổ chức Cuộc thi
Bắt đầu từ ngày 30/T/2021 đên ngày 30/8/2021.

1.4.2. Các vòng thi
- Vòng loại: Từ 9h00 ngày 30/7/2021 đên 22h00 ngày 8/8/2021.
Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Bán kết của Cuộc thi, vào

ngày 10/8/2021.
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- Vòng Bán kết: Từ 9h00 ngày 12/8/2021 đến 22h00 ngày 15/8/202 1.
Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Chung kết của Cuộc thi
vào ngày 17/8/2021.

- Vòng Chung kết: Từ 09h00 ngày 20/8/2021 đến 22h00 ngày 28/8/2021.
- Công bố kết quả Vòng Chung của Cuộc thi kết vào ngày 30/8/2021.

1.5. Giäi thưởng:
Giải cá nhân
Ban tổ chức sẽ trao các giäi thưởng: nhất, nhi, ba và khuyến khích gồm
tiền mặt và giấy khen của trường cho các cá nhân dựa vào kêt quả vòng chung

kết của cuộc thi.

Giäi tập thể
Ban tổ chức Cuộc thi xem xét tặng giẩy khen và tiển thưởng cho khoa có
tỉ lệ sinh viên tham gia đông nhất.
Các sinh viên của trường đăng ký dự thi sẽ được cộng 5 điêm rèn luyện

vào điều 3 Đánh giá kết quả rền luyện.

2. Đối vóới các khoa:

- Phát động sinh viên tham gia các nội dung của thông báo.

Đề nghị các Khoa và toàn thế sinh viên tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyên

«Tim hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" năm 2021.

Trân trọng./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Ban giám hiệu (để báo cáo):
- Các Khoa (để thông báo cho Sinh viên);
- Lưu: VT, P. CTSV.

Nguyễn Ngọc Anh

