
TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP 

*** 

Số:  207 -CV/ĐTN 
“Về việc tham gia Hội thi trực tuyến 

Ánh sáng soi đường năm 2021” 

      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

 Trà Vinh, ngày 23 tháng 02  năm 2021 

                                     

                      

Kính gửi:  Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

 

Căn cứ Kế hoạch số 348-KH/TĐTN-BTG, ngày 23/02/2021 c     n 

Th  n     T nh  o n T     nh       c    chức H    h     c    ến  Ánh sáng soi 

đường” năm 2021;   

  n Th  n     Đo n Khố  các cơ q  n và do nh n h  p    n hị   n các 

cơ sở Đo n    c  h  c    ển kh   m   số n   d n  nh  s  : 

1. Đối tượng tham gia: Cán b  Đoàn,  o n   ên,  h nh n ên, học s nh, 

học   ên, sinh viên (gọi tắt là thí sinh) các cơ sở  o n    c  h  c Đo n khố  các 

cơ q  n và do nh n h  p   nh. 

2. Số lượng: 

- Đố   ớ  cán b   o n,  ê  cầ  100% các  ồn  chí l   í  h , phó bí  h , 

UVTV, UV. CH Đo n cơ sở, Ch   o n cơ sở    Ch   o n    c  h  c  o n cơ 

sở;  í  h , Phó  í  h , UV. CH  o n     n  THPT, PTDTNT, Trung tâm 

GDTX HNDN TP. T     nh, Đo n     n  C o  ẳn ;  í  h , Phó  í  h , 

UV.BCH các ch   o n lớp     phả  l m    . 

- Đố   ớ   o n   ên,  h nh n ên, học s nh, s nh   ên (có bảng phân bổ đính kèm). 

3. Nội dung, hình thức thi (có gửi kèm kế hoạch và thể lệ) 

4. Thời gian tổ chức:  

- Th      n d  k ến  ừ n    01/3/2021  ến n    12/11/2021. 

+ Đợt 01: ch     “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Th      n:  ừ n    

01/3 – 29/4/2021.  

+ Đợt 02: ch     “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”. Th      n:  ừ 

ngày 05/5 – 30/6/2021.  

+ Đợt 03: ch     “Tuổi trẻ Trà Vinh với pháp luật”. Th      n:  ừ n    

03/9 – 29/10/2021.  

- Vòng chung kết: ch     “Ánh sáng soi đường”. Th      n: d  k ến 

  on  khoản   ừ n    03 -12/11/2021 (sẽ có thông báo cụ thể sau).  

Thí sinh đăng ký tài khoản trực tuyến: từ 08h00’, ngày 01/3/2021 đến khi 

kết thúc vòng sơ khảo tại trang web http://thitructuyen.tinhdoantravinh.vn. 

file:///D:/A.Luu%20Cong%20van%20di%20den%20nhiem%20ky%202017%20-%202022.xls
http://thitructuyen.tinhdoantravinh.vn/
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  n Th  n     Đo n khố  các cơ q  n    do nh n h  p   nh    n hị các 

cơ sở Đo n  ích c c    ển khai sâ    n   ến  ôn   ảo thí sinh tham gia  ầ    . 

Đâ  l  m     on  nhữn  n   d n  q  n   ọn  nằm   on  ch    ê     o  ớc  h      

năm 2021, mọ  khó khăn,   ớn  mắc phản ánh      n    chức H    h  thông qua 

  n T  ên   áo T nh  o n số    n  hoạ : 02942.210.888  ể h ớn  dẫn            

kịp  h  ./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Nh  kính  ử ; 

- L    P. 
 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

 Í THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 

 



TT Đơn vị Số lượng GHI CHÚ

01
Đoàn Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện 

Thành
30

02 Đoàn Trường TTGDTX & HNDN TPTV 30

03 Đoàn trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh 30

04 Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh 50

05 Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh 50

06 Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp & PTNT 20

07 Đoàn  cơ sở Sở Y Tế 20

08 Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên & Môi trường 20

09 Đoàn cơ sở Sở Văn hoá, thể thao & Du lịch 20

10 Đoàn cơ sở Sở Giao thông Vận tải 20

11 Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa 20

12 Đoàn cơ sở Cty Điện Lực Tà Vinh 20

13  Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Trà Bắc 20

14 Chi đoàn cơ sở Sở Lao động – TB&XH 5

15 Chi đoàn Công ty CP Thủy sản Cửu Long 5

16 Chi đoàn Công ty CP Dược phẩm TV - Pharm 5

17 Chi đoàn Công ty cổ phần Cấp thoát nước TV 5

18 Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh 5

19 Chi đoàn Ngân hàng TMCP Công thương 5

 TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN

PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG THÍ SINH THAM GIA 

Hội thi trực tuyến "Ánh sáng soi đường" năm 2021

(Kèm theo công văn số 207 CV/ĐTN, ngày 23/2/2021 của BTV Đoàn khối)

--------

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

                                         ***

Trà Vinh, ngày  23 tháng 2 năm 2021

VÀ DOANH NGHIỆP



TT Đơn vị Số lượng GHI CHÚ

20 Chi đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư & PT 5

21 Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT 5

22 Chi đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương 5

23
Chi đoàn Ngân hàng Hợp tác xã VN, Chi nhánh 

Trà Vinh
5

24 Chi đoàn Tỉnh đoàn Trà Vinh 5

25 Chi đoàn Đài phát thanh & THTV 5

26 Chi đoàn Sở Khoa học & Công nghệ 5

27 Chi đoàn Sở Kế hoạch & Đầu tư 5

28 Chi đoàn Sở Tư pháp 5

29 Chi đoàn Sở Xây Dựng 5

30 Chi đoàn Sở Thông tin & Truyền thông 5

31 Chi đoàn Sở Tài chính 5

32 Chi đoàn Tòa án tỉnh 5

33 Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân 5

34 Chi đoàn Bảo hiểm Xã hội 5

35 Chi đoàn Kho bạc Nhà nước 5

36 Chi đoàn Cty CP PT Điện Nông thôn 5

37 Chi đoàn Cty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết 5

38 Chi đoàn Cty Xăng dầu 5

39 Chi đoàn  BQL DA các CT Dân dụng & CN 5

40 Chi đoàn BQL Khu kinh tế 5

41 Chi đoàn Phòng Khám Đa khoa Thiên Ân 5

42 Chi đoàn Viễn Thông Trà Vinh 5

43 Chi đoàn Bưu điện tỉnh Trà Vinh 5

500Tổng cộng



BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

Số:         -KH/TĐTN-BTG 

 

     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày      tháng 02 năm 2020 

 
 

KẾ HOẠCH 
T       Hội t i trự  tuyến “Ánh sáng soi đường” năm 2021  

------------------ 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 316-KH/TĐTN-BTG, ngày 30/9/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “Tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành 

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)”; 

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 

2021 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến 

“Ánh sáng soi đường” năm 2021, nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, ĐVTN về lịch sử Đoàn, 

Hội, Đội; chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các bài học lý luận 

chính trị của Đoàn (sửa đổi); tìm hiểu pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao 

nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và hình thành nếp sống và 

làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, đoàn viên thanh niên. 

- Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, ĐVTN về Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

XIII, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 

- Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giáo dục truyền thống vẻ vang 90 

năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh 

thiếu nhi trong tỉnh nhận thức sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển và 

truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Việc tổ chức hội thi phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; kết hợp chặt chẽ 

giữa tuyên truyền phổ biến với giáo dục kiến thức cho đoàn viên thanh niên. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI 

1. Nội dung 

- Tìm hiểu kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin; tư tưởng, đạo đức, 

phong cách và cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Các bài học lý luận chính trị (sửa đổi) dành cho đoàn viên. 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và Nghị quyết Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 
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- Tìm hiểu truyền thống vẻ vang 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Tìm hiểu kiến thức về các Luật: Luật Thanh niên; Luật Trẻ em; Luật 

Phòng, chống ma túy; Luật Phòng, chống tác hại rượu bia; Luật Giao thông 

đường bộ; Luật An ninh mạng và các kiến thức tuyên truyền về biển, đảo. 

- Tìm hiểu về Đoàn, Hội, Đội và kiến thức tổng hợp. 

2. Hìn  t    t i: thi trực tuyến (đính kèm Thể lệ Hội thi). 

 III. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC 

 1. Tên gọi: Hội thi trực tuyến “Ánh sáng soi đường” năm 2021.  

2. Đơn vị t      : Tỉnh đoàn Trà Vinh. 

3. Đối tượng:  

  Cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đang 

sinh hoạt, học tập, công tác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

4. T ời gian t      : 

Thời gian tổ chức hội thi từ ngày 01/3 - 12/11/2021.  

+ Đợt 01: chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Thời gian: từ ngày 

01/3 – 29/4/2021. 

+ Đợt 02: chủ đề “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”. Thời gian: từ 

ngày 05/5 – 30/6/2021. 

+ Đợt 03: chủ đề “Tuổi trẻ Trà Vinh với pháp luật”. Thời gian: từ ngày 

03/9 – 29/10/2021. 

- Vòng chung kết: chủ đề “Ánh sáng soi đường”. Thời gian: dự kiến 

trong khoảng từ ngày 03-12/11/2021 (sẽ có thông báo cụ thể sau).  

Thí sinh đăng ký tài khoản trực tuyến: từ 08h00’, ngày 01/3/2021 đến khi 

kết thúc vòng sơ khảo tại trang web http://thitructuyen.tinhdoantravinh.vn.  

IV. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN 

1. Cấp tỉn  

 Xây dựng kế hoạch và triển khai đến các huyện, thị thành đoàn và đoàn 

trực thuộc. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn là đơn vị thường trực Hội thi, chịu 

trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai của các đơn vị. Tham mưu thành 

lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ soạn đề, tuyên truyền về hội thi, đăng tải 

kế hoạch, thể lệ, tổng hợp và công bố kết quả. Tham mưu kế hoạch, chương 

trình tổng kết trao giải; chịu trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật có liên quan. 

2. Các huyện, t ị, t àn  đoàn và đoàn trự  t uộ  

 Triển khai kế hoạch và vận động đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, 

thanh niên, sinh viên, học sinh tham gia hội thi đảm bảo theo chỉ tiêu phân bổ 

(đính kèm).  

http://thitructuyen.tinhdoantravinh.vn/
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 Thông tin chi tiết về hội thi, các đơn vị liên hệ Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, 

điện thoại: 02942.210.888 gặp đồng chí Nguyễn Thúy Liễu – Phó Trưởng ban 

Tuyên giáo Tỉnh đoàn. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội thi trực tuyến “Ánh sáng soi đường” 

năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Đề nghị các huyện, thị, thành đoàn và 

đoàn trực thuộc nghiêm túc thực hiện. 

 

Nơi n ận: 
- Đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư TWĐ; 

- VP Trung ương Đoàn; 

- BTG Trung ương Đoàn; 

- Ban CTTN TWĐ; 

- Ban TG Tỉnh ủy; 

- Ban DV TU; 

- TT Tỉnh đoàn; 

- Các Ban Tỉnh đoàn, cán bộ chỉ đạo địa bàn; 

- Các huyện, thị, thành đoàn, ĐTT; 

- Lưu: VT, BTG. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Trần Trí Cường 

              



 

 

THỂ LỆ 
Hội thi trực tuyến “Ánh sáng soi đường” năm 2021 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:  348-KH/TĐTN-BTG 

Ngày  23 tháng 02 năm 2021) 

 

I. TÊN GỌI, NỘI DUNG THI 

1. Tên gọi: Hội thi trực tuyến “Ánh sáng soi đường” năm 2021. 

2. Nội dung thi:  

- Tìm hiểu kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin; tư tưởng, đạo đức, 

phong cách và cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Các bài học lý luận chính trị (sửa đổi) dành cho đoàn viên. 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và Nghị quyết Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

- Tìm hiểu truyền thống vẻ vang 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Tìm hiểu kiến thức về các Luật: Luật Thanh niên; Luật Trẻ em; Luật 

Phòng, chống ma túy; Luật Phòng, chống tác hại rượu bia; Luật Giao thông 

đường bộ; Luật An ninh mạng và các kiến thức tuyên truyền về biển, đảo. 

- Tìm hiểu về Đoàn, Hội, Đội và kiến thức tổng hợp. 

II. ĐỐI TƢỢNG, THỜI GIAN, THỂ LỆ THI 

1. Đối tƣợng: 

Cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đang 

sinh hoạt, học tập, công tác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

2. Thời gian:  

Thời gian thi dự kiến từ ngày 01/3 - 12/11/2021. Hội thi chia thành 2 vòng:  

- Vòng sơ khảo: dự kiến từ ngày 01/3 - 15/10/2021, chia làm 03 đợt thi: 

+ Đợt 01: chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Thời gian: từ ngày 

01/3 – 29/4/2021. Nội dung: tìm hiểu kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin; 

tư tưởng Hồ Chí Minh; tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ 

XI và truyền thống vẻ vang 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

+ Đợt 02: chủ đề “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”. Thời gian: từ 

ngày 05/5 – 30/6/2021. Nội dung: tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII; kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin; tư tưởng, đạo đức, phong 

cách và cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bài học lý luận chính 

trị (sửa đổi) dành cho đoàn viên. 

+ Đợt 03: chủ đề “Tuổi trẻ Trà Vinh với pháp luật”. Thời gian: từ ngày 

03/9 – 29/10/2021. Nội dung: Tìm hiểu kiến thức về các Luật: Luật Thanh niên; 

Luật Trẻ em; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Phòng, chống tác hại rượu bia; 

BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 
     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 
Trà Vinh, ngày 23 tháng  02 năm 2021 
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Luật Giao thông đường bộ; Luật An ninh mạng và các kiến thức tuyên truyền về 

biển, đảo. 

- Vòng chung kết: chủ đề “Ánh sáng soi đường”. Thời gian: dự kiến 

trong khoảng từ ngày 03-12/11/2021 (sẽ có thông báo cụ thể sau). Nội dung: 

Tìm hiểu về Đoàn, Hội, Đội và kiến thức tổng hợp. 

3. Đăng ký tài khoản thi: 

Thí sinh đăng ký tài khoản trực tuyến: Thí sinh đăng ký tài khoản trực 

tuyến: từ 08h00’, ngày 01/3/2021 đến khi kết thúc vòng sơ khảo tại trang web 

http://thitructuyen.tinhdoantravinh.vn. hoặc từ baner, đường link đăng trên trang 

thông tin điện tử, facebook Tuổi trẻ Trà Vinh.  

Khi đăng ký tài khoản thi, thí sinh phải điền đầy đủ các thông tin như sau: 

- Họ và tên: tự ghi bằng tiếng Việt có dấu. Ví dụ: Nguyễn Văn A. 

- Đơn vị: tự ghi bằng tiếng Việt có dấu. Ví dụ: Xã đoàn Nhị Long. 

- Thuộc Đoàn cấp huyện: chọn trong 14 đơn vị huyện, thị, thành đoàn, 

đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn có sẵn trên hệ thống. 

- Số điện thoại di động. 

- Địa chỉ email. 

* Lƣu ý: Đây là các thông tin bắt buộc, nếu thí sinh điền đầy đủ thông tin 

thì mới tạo được tài khoản thi. 

4. Thể lệ thi 

4.1. Vòng sơ khảo: 

- Tham gia các đợt thi tại vòng sơ khảo, thí sinh phải trả lời 30 câu hỏi, 

thời gian trả lời mỗi câu hỏi tối đa là 30 giây, không giới hạn lượt thi. Mỗi lượt 

thi sẽ có bộ đề khác nhau do hệ thống chọn ngẫu nhiên trong các bộ đề của Ban 

Tổ chức.  

- Kết thúc vòng sơ khảo, Ban Tổ chức lấy kết quả xếp hạng gồm những 

thí sinh có điểm cao nhất với thời gian hoàn thành bài thi ngắn nhất chọn vào 

tham gia vòng thi chung kết. 

4.2. Vòng chung kết: 

- Ban Tổ chức chọn các thí sinh có điểm cao nhất với thời gian hoàn thành 

bài thi ngắn nhất ở vòng sơ khảo chọn vào tham gia vòng thi chung kết (số 

lượng sẽ do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định tùy theo kết quả ở vòng sơ khảo).  

- Tại vòng chung kết thí sinh phải trả lời 30 câu hỏi, thời gian trả lời mỗi 

câu hỏi tối đa là 20 giây, mỗi thí sinh có 05 lượt thi. 

* Lưu ý: Ban Tổ chức sẽ công bố kết quả của từng vòng thi trên trang 

website Tuổi trẻ Trà Vinh và facebook Tuổi trẻ Trà Vinh. Các thí sinh tham gia 

dự thi cần theo dõi và cập nhật kết quả của từng vòng thi. 

http://thitructuyen.tinhdoantravinh.vn/
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III. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG 

 1. Giải cá nhân: 

1.1. Vòng sơ khảo:  

 + 03 giải Nhất: Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn + tiền thưởng 600.000 đ. 

 + 03 giải Nhì: Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn + tiền thưởng 450.000 đ. 

 + 03 giải Ba: Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn + tiền thưởng 300.000 đ. 

 Ngoài ra Ban Tổ chức sẽ trao quà tặng cho các thí sinh có thành tích tốt 

nhất qua các tuần thi. Kết quả cụ thể sẽ thông báo rộng rãi trên trang facebook 

Tuổi trẻ Trà Vinh. 

1.2. Vòng chung kết:  

+ 01 giải Nhất: Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn + tiền thưởng 1.200.000 đ. 

+ 02 giải Nhì: Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn + tiền thưởng  1.000.000 đ. 

+ 03 giải Ba: Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn + tiền thưởng  800.000 đ. 

+ 10 giải KK: Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn + tiền thưởng 600.000 đ. 

Giải thưởng cho các thí sinh vào vòng chung kết nhưng không đạt giải: 

200.000đ/người. 

2. Giải tập thể: 

Ban Tổ chức chọn trao giải tập thể cho các đơn vị có số lượng thí sinh 

tham gia thi vượt so với chỉ tiêu phân bổ và có nhiều thí sinh đạt giải cao tại hội 

thi, cụ thể như sau: 

+ 01 giải Nhất: Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn + tiền thưởng 1.200.000 đ. 

+ 01 giải Nhì: Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn + tiền thưởng  1.000.000 đ. 

+ 01 giải Ba: Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn + tiền thưởng  800.000 đ. 

IV. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG  

- Thí sinh tham gia thi theo khung thời gian mà Ban tổ chức thông báo. 

Trong các trường hợp thí sinh đang thi mà xảy ra lỗi mất kết nối do đường 

truyền mạng hoặc thiết bị tham gia dự thi thì thí sinh thi lại lượt thi đó từ đầu. 

- Ban Tổ chức chỉ chấp nhận kết quả thí sinh tham gia thi theo đúng thể lệ 

quy định, thí sinh nào dùng phần mềm phá rối, nhờ người khác thi hộ, tạo tài 

khoản ảo để thi, nếu phát hiện sẽ bị hủy kết quả thi.  

- Mọi khiếu nại của thí sinh có liên quan đến cuộc thi thì Ban Tổ chức sẽ 

là người quyết định cuối cùng.  

- Trong quá trình tổ chức Hội thi, nếu gặp những vấn đề phát sinh ngoài 

quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sửa đổi, bổ sung nội dung cho phù hợp 

với tình hình thực tiễn. 

                        

BAN TỔ CHỨC HỘI THI 


