
 
 

SỞ VHTTDL TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THƯ VIỆN TỈNH 

                

 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Ninh Thuận, ngày 24 tháng 02 năm 2022 

THỂ LỆ CUỘC THI TRỰC TUYẾN 

Tìm hiểu về lịch sử - quê hương - con người Ninh Thuận.  

( kẻm theo Kế hoạch số 34 ngày 24   tháng 02 năm 2022) 

 

 

I. Đối tượng: 

Cuộc thi dành cho tất cả người dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận không giới hạn độ tuổi. 

II. Chủ đề, nội dung, thời gian, địa điểm và hình thức thi: 

 1. Chủ đề: 

 “ Lịch sử - quê hương – con người Ninh Thuận”. 

 2. Nội dung: 

 Kiến thức cơ bản về lịch sử - quê hương – con người Ninh Thuận: 

- Những mốc son lịch sử; những di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng 

cảnh; những gương anh hùng liệt sỹ, các nhà lãnh đạo cách mạng lão thành, gương 

người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trên các mặt chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, 

lao động, học tập; gương sáng thanh niên lập nghiệp,… của quê hương Ninh Thuận; 

- Những nội dung chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIV, các Nghị quyết lãnh đạo chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh 

Thuận; 

-  Những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng 

tỉnh Ninh Thuận sau 30 năm tái lập tỉnh. 

3. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian vòng thi tuần: từ ngày 28/02/2022 – 24/4/2022 (8 tuần) 

- Thời gian vòng thi chung cuộc: Ngày 27/4/2022 

- Thời gian tổng kết và trao giải: Dự kiến ngày 09/5/2022 ( kỷ niệm 30 năm 

ngày thành lập Thư viện tỉnh Ninh Thuận) 

- Địa chỉ đăng tải nội dung thi: Website cuộc thi được đặt tại trang thông tin 

điện tử Thư viện tỉnh Ninh Thuận ( http://thuvienninhthuan.vn). 

4. Hình thức thi: 

- Thi trực tuyến bằng cách : Các bạn có thể sử dụng các thiết bị thông minh 

tham gia trả lời câu hỏi trực tuyến bằng cách đăng nhập vào website của Thư viện 

Tỉnh, chọn biểu tương Cuộc thi  tìm hiểu “ Lịch sử - quê hương – con người Ninh 

http://thuvienninhthuan.vn/


 
 

Thuận”. sẽ ra bộ câu hỏi và làm theo hướng dẫn của Cuộc thi. Mỗi câu hỏi trong bộ 

câu hỏi tuần sẽ có số điểm khác nhau tùy theo mức độ khó, dễ. 

- Số lượng câu hỏi mỗi tuần: 05 câu/tuần 

4.1. Vòng thi tuần: 

- Số tuần thi: 08 tuần 

   - số lượng câu hỏi: 5 câu/tuần 

    - Thời gian đăng tải câu hỏi: 08 giờ sáng thư hai hàng tuần 

- Thời gian thi (trả lời câu hỏi) từ lúc đăng tải câu hỏi đến 24 giờ ngày chủ nhật 

hàng tuần. 

Ban tổ chức sẽ chọn mỗi tuần 05 cá nhân tham gia trả lời câu hỏi đạt điểm từ 

cao xuống thấp và có thời gian trả lời nhanh nhất để trao giải đồng hạng tuần  

4.2 Vòng thi chung cuộc 

Ban tổ chức tổng hợp điểm số tham gia của cá nhân tham gia trong 8 tuần. 

Người thi đạt số điểm cao nhất từ cao xuống thấp sẽ được tham gia vòng thi chung 

khảo diễn ra vào ngày 27/4/2022 

- Số lượng dự kiến vòng thi chung khảo: 40 cá nhân 

- Thời gian thi: 01 ngày ( 27/4/2022) 

- Số lượng câu hỏi thi: 20 câu hỏi trắc nghiệm, 01 câu hỏi tự luận. 

- Thời gian đăng tải câu hỏi: 8 giờ sáng ngày 27/4/2022 

- Thời gian thi (trả lời câu hỏi) từ lúc đăng tải câu hỏi đến 24 giờ ngày 27/4/2022 

Kết thúc đợt thi Ban tổ chức sẽ căn cứ vào số điểm, thời gian hoàn thành phần 

thi để chọn ra 15 cá nhân tham gia đạt chất lượng tốt để trao giải nhất, nhì, ba, khuyến 

khích vòng chung cuộc 

III. Một số quy định khác: 

1. Yêu cầu cá nhân tham gia: 

 Để tham gia cuộc thi các cá nhân cần truy cập vào trang thông tin điện tử của 

Thư viện tỉnh Ninh Thuận ( ( http://thuvienninhthuan.vn), sau đó điền đầy đủ thông 

tin theo yêu cầu của BTC và bắt đầu trả lời câu hỏi 

 Ngoài ra, các cá nhân có thể quét mã QR sau để bấm vào trang Web của cuộc 

thi 

http://thuvienninhthuan.vn/


 
 

 

 Mỗi cá nhân chỉ được dự 01 lượt thi, đăng ký bằng một số điện thoại duy nhất 

trả lời đầy đủ 05 câu hỏi trắc nghiệm của BTC ở mỗi tuần 

 Thông tin cá nhân cung cấp sẽ làm căn cứ để BTC xét giải. Nếu cá nhân tham 

gia thi có bất cứ thay đổi gì về thông tin cá nhân cần thông báo ngay cho BTC để 

kịp thời điều chỉnh. 

 Đối với cá nhân đạt giải tuần và chung khảo, Ban tổ chức sẽ liên hệ trực tiếp 

qua số điện thoại đến người tham gia để thông báo, đồng thời sẽ đăng tải kết quả và 

danh sách thí sinh đạt giải trên Website của Thư viện tỉnh 

 2. Thông tin liên hệ hỗ trợ: 

 Các tài liệu sách, báo liên quan đến câu hỏi Cuộc thi liên hệ tại Phòng phục 

vụ Bạn đọc Thư viện tỉnh Ninh Thuận số 01 – Hùng Vương, phường Mỹ Hương, 

Thành phố Phan rang – Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận hoặc có thể truy cập vào các 

nguồn tài nguyên thông tin trên Website của Thư viện tỉnh. 

 Trên đây là Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu “ Lịch sử - quê hương – con người Ninh 

Thuận” nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh ( 01/4/1992 – 01/4/2022). Rất mong nhận 

được sự hưởng ứng của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận để Cuộc thi đạt chất lượng, hiệu quả tốt đẹp. 

 Trân trọng./.     

 

       THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN 



 
 

 
 

 


