
UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:        /QĐ-SKHĐT Bắc Giang, ngày        tháng 6 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Quy hoạch tỉnh Bắc Giang  

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Công văn số 1980/UBND-TH ngày 06/05/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Quy hoạch tỉnh Bắc Giang. 

Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 18/05/2022 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Ban Tổ chức, Tổ giúp việc của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến 

“Tìm hiểu Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050”; Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, THQH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Ngọc Chiên 
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UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THỂ LỆ 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Quy hoạch tỉnh Bắc Giang  

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SKHĐT ngày       /6/2022 

của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

1. Đối tượng bắt buộc: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động đang công tác, làm việc tại các cơ quan của đảng và đoàn thể cấp tỉnh, cấp 

huyện/thành phố; các sở, ban, ngành tỉnh và đơn vị trực thuộc; các cơ quan Trung 

ương đóng trên địa bàn tỉnh; các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện/thành 

phố (kể cả các đơn vị sự nghiệp trực thuộc); UBND các xã, phường, thị trấn. 

2. Đối tượng khuyến khích: Người lao động đang làm việc tại các doanh 

nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; người dân đang sinh sống 

tại tỉnh Bắc Giang. 

3. Đối tượng không được dự thi: Thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc 

Ban Tổ chức cuộc thi. 

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC THAM GIA 

DỰ THI 

1. Hình thức thi 

Thi trắc nghiệm trên phần mềm Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Quy hoạch 

tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là phần mềm 

cuộc thi) theo đường dẫn https://cuocthitimhieuquyhoachtinhbacgiang.com. 

2. Thời gian cuộc thi 

Cuộc thi kéo dài trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ 7h30 ngày 01/07/2022 và 

kết thúc lúc 16h30 ngày 30/7/2022. 

3. Nội dung thi 

Tập trung vào những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến định hướng phát triển 

tỉnh; nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tố chức, cá nhân, nhân dân trong công 

tác quản lý, triển khai và thực hiện Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. 

4. Đề thi 

Đề thi trực tuyến “Tìm hiểu Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050”, 25 câu/đề được chọn trong ngẫu nhiên trong 100 câu 

hỏi theo lĩnh vực (chấm thang điểm 100); mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 04 đáp án 

trả lời, trong đó có 01 đáp án đúng. 

https://cuocthitimhieuquyhoachtinhbacgiang.com/
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5. Cách thức tham gia dự thi 

- Người dự thi đăng nhập vào hệ thống phần mềm để dự thi, hệ thống sẽ lựa 

chọn ngẫu nhiên một bộ đề gồm 25 câu hỏi (trong Bộ đề 100 câu hỏi) để người 

dự thi trả lời; mỗi câu hỏi sẽ có 04 đáp án, trong đó có 01 đáp án đúng; mỗi câu 

hỏi trả lời đúng tương đương với 04 (bốn) điểm. 

- Người dự thi: 

+ Được tham gia thi thử nhiều lần không giới hạn số lần thi thử. 

+ Được tham gia thi chính thức tối đa 05 lần; hệ thống sẽ lựa chọn 01 bài dự 

thi có kết quả tốt nhất trong số các bài thi. 

+ Thời gian tối đa của một lượt thi là 30 phút. Khi kết thúc thời gian làm 

bài, trong trường hợp người dự thi chưa xác nhận gửi bài dự thi, hệ thống sẽ tự 

động đóng lượt thi và ghi nhận kết quả với các câu trả lời của lượt thi đó. 

- Các bước làm bài thi: 

+ Bước 1: Người dự thi truy cập vào phần mềm cuộc thi theo đường dẫn 

https://cuocthitimhieuquyhoachtinhbacgiang.com, bấm vào mục Đăng nhập để 

đăng ký tài khoản. 

+ Bước 2: Sau khi khai báo thông tin cá nhân, người dự thi bấm vào nút 

“Dự thi”, sau đó lựa chọn “Làm bài thi chính thức”. 

+ Bước 3: Sau khi trả lời các câu hỏi, người dự thi bấm vào nút “HOÀN 

THÀNH” và xác nhận “đã hoàn thành và muốn nộp bài thi”. Kết quả bài thi sẽ 

được thông báo trong Lịch sử dự thi của người dự thi. 

- Bài dự thi được tính điểm là bài dự thi gửi về hệ thống trước thời hạn kết 

thúc cuộc thi. 

III. CĂN CỨ XÉT GIẢI 

1. Bài thi hợp lệ và bài thi không hợp lệ. 

- Bài thi hợp lệ là bài thi gửi về hệ thống trước thời hạn kết thúc cuộc thi. 

- Bài thi không hợp lệ là bài thi gửi về hệ thống sau thời hạn kết thúc cuộc thi. 

- Ngoài ra Ban Tổ chức cuộc thi sẽ chủ động loại bỏ và không công nhận kết 

quả thi đối với người dự thi trong các trường hợp người dự thi sử dụng thông tin 

không đúng hoặc không có thật để đăng ký dự thi. 

2. Cách thức xét giải. 

2.1. Đối với giải cá nhân: 

- Xét giải thưởng theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp (tương ứng theo số 

điểm của người dự thi). 

- Trường hợp có nhiều người dự thi (02 người trở lên) có số điểm bằng nhau, 

thì xét thời gian hoàn thành bài thi ngắn hơn (Thời gian được tính bằng giây). 
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- Trường hợp có nhiều người dự thi (02 người trở lên) có số điểm bằng nhau 

và có cùng thời gian hoàn thành bài thi thì xét thời điểm bắt đầu làm bài thi sớm 

hơn (Thời điểm được tính bằng giây); Trường hợp cùng thời điểm bắt đầu làm 

bài thi thì Ban Tổ chức xem xét đồng hạng. 

- Các trường hợp khác do Ban Tổ chức quyết định (nếu có). 

2.2. Đối với giải tập thể: 

- Giải tập thể được tính và trao thưởng cho các cơ quan, đơn vị thuộc khối 

đảng và đoàn thể cấp tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh và đơn vị trực thuộc UBND 

tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; tập thể cấp huyện/thành phố 

(được tính bao gồm các đơn vị thuộc cấp huyện quản lý). 

- Giải tập thể được trao cho đơn vị có tỷ lệ % người dự thi cao trên tổng số 

người của đơn vị (bao gồm biên chế được giao và hợp đồng lao động của cơ 

quan đơn vị được giao theo quy định); trong trường hợp tỷ lệ dự thi bằng nhau thì 

đơn vị nào có tổng [điểm cao nhất của thí sinh tham gia]/[tổng số thí sinh tham 

gia] cao hơn thì được xếp thứ hạng cao hơn. 

IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI 

1. Các tập thể và cá nhân đạt giải cuộc thi được nhận Giấy chứng nhận của 

Ban Tổ chức cuộc thi và tiền thưởng, cụ thể: 

- Giải thưởng cá nhân (có 19 giải), bao gồm: 

  + 01 giải nhất, giá trị:    3.000.000 đồng. 

  + 03 giải nhì, mỗi giải trị giá:   2.000.000 đồng.  

  + 05 giải ba, mỗi giải trị giá:   1.500.000 đồng. 

  + 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 1.000.000 đồng. 

Ngoài ra, số lượng giải cá nhân có thể tăng thêm trong trường hợp có nhiều 

người dự thi đạt giải đồng hạng. Cụ thể do Ban tổ chức cuộc thi quyết định. 

- Giải thưởng tập thể (có 06 giải), bao gồm: 

  + 01 giải nhất, giá trị:    5.000.000 đồng. 

  + 02 giải nhì, mỗi giải trị giá:   4.000.000 đồng.  

  + 03 giải ba, mỗi giải trị giá:   3.000.000 đồng. 

V. THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ TRAO THƯỞNG CUỘC THI 

1. Thông báo kết quả thi: Kết quả thi sẽ được công bố trên Website của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang (https://skhdt.bacgiang.gov.vn) và phần mềm 

Cuộc thi (https://cuocthitimhieuquyhoachtinhbacgiang.com) chậm nhất 20 ngày 

kể từ khi kết thúc thi. Trong trường hợp phải xác minh các vấn đề về kết quả thi 

thì thời gian công bố kết quả có thể kéo dài tối đa 30 ngày. 

https://cuocthitimhieuquyhoachtinhbacgiang.com/
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2. Trao giải thưởng cuộc thi: Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi tiến 

hành tổ chức tổng kết và trao giải thưởng. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo 

trên Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang, phần mềm Cuộc thi và 

có văn bản gửi đến tổ chức, cá nhân đạt giải để đến nhận giải. 

VI. GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ, KHIẾU NẠI 

Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Ban Tổ chức cuộc thi công bố kết quả, cá 

nhân dự thi và tổ chức (đối với giải tập thể) nếu có kiến nghị, khiếu nại về kết 

quả cuộc thi, đề nghị liên hệ trực tiếp với Tổ trưởng Tổ giúp việc của Ban Tổ 

chức cuộc thi qua số điện thoại 0945 568 868 (Ông Đàm Đức Quang, Phó 

Trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch - Tổ trưởng Tổ giúp việc) và qua số điện 

thoại 0972 121 808 (Ông Nguyễn Văn Long, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Quy 

hoạch - Tổ phó Tổ giúp việc) để được xem xét, trả lời; quá thời hạn nêu trên, Ban 

Tổ chức cuộc thi sẽ không giải quyết. 

Các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến Cuộc thi được giải quyết theo quy 

định của Thể lệ này và quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

VII. THÔNG TIN TRA CỨU, HỖ TRỢ 

1. Tra cứu, tìm hiểu thông tin, Thể lệ cuộc thi, hướng dẫn, giải đáp, cập 

nhật hoạt động cuộc thi:  

Phần mềm cuộc thi: https://cuocthitimhieuquyhoachtinhbacgiang.com 

2. Hỗ trợ về kỹ thuật, hướng dẫn đăng ký, cách thức tham gia cuộc thi: 

- Ông Trần Quang Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư - SĐT: 0822.698.222. 

- Ông Nguyễn Cường Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư - SĐT: 0853.987.866. 

Thời gian hỗ trợ từ 7h30 đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần trong thời 

gian diễn ra Cuộc thi. 

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Quy hoạch tỉnh Bắc Giang 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”./. 

 

 

https://cuocthitimhieuquyhoachtinhbacgiang.com/
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