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THÔNG BÁO 
Kết quả thi vòng loại và tổ chức thi vòng bán kết cuộc thi trực tuyến  

“Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”  
 

 
Thực hiện kế hoạch số 1231/KH-ĐHM ngày 20 tháng 7 năm 2021 về việc tổ 

chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng”; 

Căn cứ vào kết quả thi vòng loại cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; 

Phòng Công tác sinh viên thông báo kết quả sinh viên tham gia vòng loại 
và thời gian tổ chức thi vòng bán kết cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, cụ thể như sau: 

I. Số lượng viên tham gia thi vòng loại:  1008 sinh viên 
 

II. Số lượng sinh viên vào vòng bán kết: 67 sinh viên (Danh 
sách đính kèm)  

 

III. Thể lệ vòng thi bán kết: 

- 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 điểm số 
cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ là kết quả chính thức của thí sinh. 

- Thí sinh đăng ký tài khoản và tham gia làm bài thi trực tuyến tại hệ 
thống LMS của trường từ ngày 12/8/2021. Mỗi thí sinh chỉ 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 chỉnh sửa phương án đã trả 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 tuyến 
: https://lms.ou.edu.vn/203/course/view.php?id=1082 

- Kết thúc thi Vòng Bán kết, Ban Tổ chức chọn 20 thí sinh sắp xếp kết 
quả từ cao xuống thấp vào thi Vòng Chung kết. 

 

IV. Thời gian tổ chức vòng thi bán kết: 

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

 
Đề nghị các Khoa và sinh viên tích cực tham gia vòng thi bán kết Cuộc thi 

trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” 
năm 2021. 

Trân trọng./. 

 TRƯỞNG PHÒNG  

 (Đã ký) 

 

 

 Nguyễn Ngọc Anh 

 

 
 
 

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


