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Số:  249 -CV/ĐTN 
“Về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu  

Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam”  

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày  09  tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt 

Nam là cuộc thi có ý nghĩa quan trọng, thiết thực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

và tuổi trẻ cả nước nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đoàn 

vên, thanh niên những nội dung cơ bản của Nghị quyết, góp phần nâng cao nhận 

thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng vào cuộc sống.   

Căn cứ Công văn số 1820-CV/TĐTN-BTG, ngày 08/9/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh Đoàn “Về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết 

Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam”; 

Ban Thường Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cơ 

sở đoàn trực thuộc phát động, hưởng ứng cuộc thi như sau: 

1. Đối tƣợng tham gia: Cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Việt Nam 

tuổi từ 16 đến 35 tuổi đang học tập, sinh hoạt tại các đơn vị.  

2. Nội dung thi  

- Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.  

- Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện 

Đại hội XIII của Đảng. - Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng.  

- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.  

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021 - 2026.  

- Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa 

XII và một số nội dung khác về đại hội.  

- Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng. 

3. Hình thức, thời gian tổ chức cuộc thi  

- Vòng thi Tuần (hình thức trực tuyến trên app Thanh niên Việt Nam) 

được diễn ra trong 05 tuần, thời gian từ ngày 15/9 - 24/10.  
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- Vòng thi đội tuyển: Dự kiến tổ chức trong các ngày 01/11, 03/11, 05/11, 

07/11, 09/11, 11/11, 13/11, 15/11/2021.  

- Vòng thi Bán kết: dự kiến tổ chức ngày 22/11 và 24/11/2021.  

- Vòng thi Chung kết (hình thức đối kháng sân khấu): dự kiến tổ chức 

ngày 10/12/2021 (gửi kèm kế hoạch và thể lệ cuộc thi). 

Mọi chi tiết liên hệ đồng chí Nguyễn Thúy Liễu, Phó Trưởng Ban Tuyên 

giáo Tỉnh đoàn, số điện thoại 0918.594.894. 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các 

cơ sở đoàn trực thuộc quan tâm triển khai, thực hiện. Kết quả báo cáo lồng ghép 

với báo cáo tháng của đơn vị. 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (b/c); 

- Như kính gửi (t/h); 

- Lưu VT. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 

 



BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG 

*** 

Số:  412  -KH/TWĐTN-BTG 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

     Hà Nội, ngày   26   tháng 8 năm 2021 

 
 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu  

Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam 

----------- 
 

 

Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc 

nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 381 - 

KH/TWĐTN-BTG ngày 29/4/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về 

việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Bí thư Trung ương 

Đoàn ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Nghị quyết Đại 

hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên 

những nội dung cơ bản của Nghị quyết, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự 

đồng thuận, thống nhất cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng. 

2. Góp phần khẳng định và tăng cường vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh trong việc tham gia xây dựng Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 

bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai 

trái, thù địch. 

3. Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi về sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng 

định niềm tin sắt son của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt 

Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ 

trong việc xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. 

4. Cuộc thi được tổ chức thiết thực, hiện đại, hiệu quả, thu hút sự quan 

tâm của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trong và ngoài nước. 

II. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ 

CHỨC 

1. Đối tƣợng tham gia 
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Đoàn viên, Hội viên, thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 35 tuổi trong và 

ngoài nước.  

2. Nội dung thi 

- Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

- Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện 

Đại hội XIII của Đảng. 

- Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng. 

- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. 

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 

2026. 

- Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa 

XII và một số nội dung khác về đại hội. 

- Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng. 

3. Hình thức, thời gian tổ chức cuộc thi  

- Vòng thi Tuần (hình thức trực tuyến trên app Thanh niên Việt Nam) 

được diễn ra trong 05 tuần với thời gian như sau: 

+ Tuần 1: 15/9/2021 - 26/9/2021 

+ Tuần 2: 27/9/2021 - 03/10/2021 

+ Tuần 3: 04/10/2021 - 10/10/2021 

+ Tuần 4: 11/10/2021 - 17/10/2021 

+ Tuần 5: 18/10/2021 - 24/10/2021 

- Vòng thi đội tuyển: Dự kiến tổ chức trong các ngày 01/11, 03/11, 05/11, 

07/11, 09/11, 11/11, 13/11, 15/11/2021. 

- Vòng thi Bán kết: dự kiến tổ chức ngày 22/11 và 24/11/2021. 

- Vòng thi Chung kết (hình thức đối kháng sân khấu): dự kiến tổ chức 

ngày 10/12/2021. 

 (Theo Thể lệ ban hành kèm theo Kế hoạch này) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao Ban Tuyên giáo là cơ quan thường 

trực tổ chức Cuộc thi; tham mưu xây dựng kế hoạch, thể lệ Cuộc thi; tổ chức 

phát động, triển khai công tác tuyên truyền, tổng kết trao giải thưởng; đảm bảo 

các điều kiện về kinh phí cho Giải thưởng và công tác tổ chức. 
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- Các Ban phong trào, Văn phòng Trung ương Đoàn thông tin, đôn đốc các 

đơn vị trong cụm thi đua hưởng ứng tham gia cuộc thi; tổ chức để cán bộ khối 

phong trào tham gia thi; báo cáo định kỳ hàng tuần kết quả tham gia thi của các 

đơn vị trong cụm về Ban Tuyên giáo để tổng hợp báo cáo Ban Bí thư Trung ương 

Đoàn. 

- Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh 

viên Việt Nam triển khai tuyên truyền, chỉ đạo các cấp bộ hội, hội viên tích cực 

hưởng ứng tham gia cuộc thi; tích cực đăng tải thông tin tuyên truyền và kết quả 

cuộc thi trên các kênh thông tin của đơn vị. Báo cáo kết quả định kỳ hằng tuần 

về Ban Tuyên giáo để tổng hợp báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn. 

- Các đơn vị báo chí thuộc Trung ương Đoàn đăng tải thể lệ cuộc thi, đặt 

banner trên báo điện tử, tuyên truyền đậm nét về cuộc thi. Báo Tiền Phong, Báo 

Thanh Niên, Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn công bố kết quả hàng 

tuần của cuộc thi.  

2. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc 

- Chỉ đạo triển khai cuộc thi, truyên truyền sâu rộng về cuộc thi trên các 

báo địa phương, bản tin, website nội bộ, các trang mạng xã hội. 

- Có hình thức vận động đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên của 

địa phương, đơn vị tham gia cuộc thi. 

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt 

Nam là hoạt động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực của Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh và tuổi trẻ cả nước nhằm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc 

sống. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành 

đoàn, đoàn trực thuộc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. 

Thông tin chi tiết liên hệ: đồng chí Đỗ Công Tuân, chuyên viên Ban Tuyên 

giáo Trung ương Đoàn, số 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 

0782.459.790. 
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Nơi nhận: 
- Đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên BCT,  

  Thường trực Ban Bí thư TW Đảng; 

- Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, 

  Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW; 

- Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, 

  Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW; 

- Các ban: Tuyên giáo, Dân vận, Nội chính,  

  UB Kiểm tra, Văn phòng TW Đảng;  

- Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN (để p/h); 

- Ban Bí thư TW Đoàn; 

- Các ban, đơn vị khối p.trào TW Đoàn (để 

t/h); 

- Các cơ quan báo chí thuộc TW Đoàn (để 

t/h); 

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc (để 

t/h); 

- Lưu VP, BTG. 

TM. BAN BÍ THƢ TRUNG ƢƠNG ĐOÀN 
BÍ THƯ 

 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Tƣờng Lâm 

 

Để báo cáo 



BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG 

*** 
 

    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2021 

  
 

 

THỂ LỆ 
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 

Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 412 -KH/TWĐTN-BTG ngày 26/8/2021) 

--------- 
 

 

I. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG CUỘC THI 

1. Đối tƣợng tham gia 

Đoàn viên, Hội viên, thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 35 ở trong và 

ngoài nước.  

2. Nội dung thi 

- Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

- Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn 

kiện Đại hội XIII của Đảng. 

- Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng. 

- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. 

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 

- 2026. 

- Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng 

khóa XII và một số nội dung khác về đại hội. 

- Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng. 

II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI 

1. Hình thức, thời gian tổ chức cuộc thi  

- Vòng thi Tuần (hình thức trực tuyến trên ứng dụng di động Thanh niên 

Việt Nam) được diễn ra trong 05 tuần với thời gian như sau: 

+ Tuần 1: 15/9/2021 - 26/9/2021 

+ Tuần 2: 27/9/2021 - 03/10/2021 

+ Tuần 3: 04/10/2021 - 10/10/2021 

+ Tuần 4: 11/10/2021 - 17/10/2021 

+ Tuần 5: 18/10/2021 – 24/10/2021 

- Vòng thi đội tuyển: Dự kiến tổ chức trong các ngày 01/11, 03/11, 05/11, 

07/11, 09/11, 11/11, 13/11, 15/11/2021. 

- Vòng thi Bán kết: dự kiến tổ chức ngày 22/11 và 24/11/2021. 
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- Vòng thi Chung kết: dự kiến tổ chức ngày 10/12/2021. 

2. Các vòng thi 

2.1. Vòng thi Tuần 

Vòng thi Tuần diễn ra trong vòng 05 tuần, bắt đầu tính từ 9h00 ngày 

15/9/2021 và kết thúc vào ngày Chủ Nhật trong tuần (Riêng tuần thi 1 sẽ bắt đầu 

từ ngày 15/9 đến ngày 26/9/2021). 

Thí sinh tham gia thi bằng cách tải ứng dụng di động Thanh Niên Việt 

Nam về điện thoại thông minh, đăng ký tài khoản. Tại trang chủ, thí sinh nhấn 

vào thanh công cụ “Học tập”, lựa chọn mục “Thi trực tuyến”; chọn cuộc thi tìm 

hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sau đó nhấn nút “vào thi” để bắt đầu thi.  

Ở mỗi lượt thi, thí sinh trả lời 20 câu hỏi dạng trắc nghiệm lựa chọn 01 

đáp án đúng trong 04 đáp án, mỗi câu hỏi có thời gian 30 giây vừa đọc đề và 

chọn đáp án trả lời. Với mỗi câu trả lời đúng, thí sinh được 5 điểm. Các thí sinh 

có thể thi tối đa 03 lần/tuần; kết quả điểm theo tuần thi của thí sinh là điểm số 

cao nhất thí sinh đạt được trong tuần. Thí sinh đạt kết quả cao xếp hạng từ 1 đến 

5 của các tuần thi (là những người có điểm số cao nhất và thời gian hoàn thành 

phần thi nhanh nhất) nhận được giải thưởng tuần.  

2.2. Vòng thi đội tuyển 

2.2.1. Kết thúc vòng thi tuần, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc thành 

lập đội tuyển thi của đơn vị mình gồm 05 thành viên. Thành viên tham gia đội 

tuyển được lựa chọn từ những thí sinh tham gia vòng thi tuần có số điểm trung 

bình các tuần tối thiểu đạt từ 80 điểm trở lên. 

67 đội tuyển của 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc bốc thăm chia thành 

16 lượt thi (trong đó có 13 lượt thi sẽ có 4 đội/lượt; 03 lượt thi có 05 đội/lượt). 

Các đội tuyển dự thi bằng hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại Trung ương 

Đoàn, các đội tuyển của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc thi tại các tỉnh, 

thành đoàn, đoàn trực thuộc.  

2.2.2. Hình thức thi đội tuyển gồm 02 phần thi: 

- Phần thi “Thông thái” 

Các đội đồng thời tham gia trả lời 10 câu hỏi trên ứng dụng di động Thanh 

niên Việt Nam về các nội dung của cuộc thi, mỗi câu trả lời đúng được 20 điểm, 

trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời bị trừ 05 điểm. Với câu hỏi 

có nhiều đáp án đúng, đội thi phải chọn chính xác tuyệt đối các đáp án đúng mới 

giành được điểm. Mỗi đội được đặt ngôi sao hy vọng tối đa 2 lần trước khi bắt 

đầu vào mỗi câu hỏi bất kỳ, cho tới khi sử dụng hết quyền. Trả lời đúng câu hỏi 

có ngôi sao hy vọng được 30 điểm; trả lời sai câu hỏi có ngôi sao hy vọng bị trừ 

10 điểm. Mỗi đội có 05 phút để hoàn thành bài thi.  
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- Phần thi “Tài năng” 

Mỗi đội có 01 lần bốc thăm lựa chọn câu hỏi để diễn thuyết trước Ban 

giám khảo trong vòng 07 phút. Thời gian thuyết trình quá 10 giây trừ 05 điểm. 

Kết thúc 07 phút, đội chơi có quyền đăng ký tham gia trả lời câu hỏi thử thách 

dạng hỏi đáp của Ban Giám khảo. Trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai bị trừ 

20 điểm. Thời gian suy nghĩ và trả lời câu hỏi thử thách là 30 giây. 

Ban Giám khảo cho điểm phần diễn thuyết của các đội tuyển với thang 

điểm tối đa là 100 điểm. Đội nào tham gia trả lời thử thách dạng hỏi đáp thì 

điểm cuối cùng của phần thi này là điểm của Ban Giám khảo cộng (hoặc trừ) 

điểm của phần thi hỏi đáp. 

2.2.3. Kết thúc 16 lượt thi, chọn ra 16 đội tuyển xuất sắc nhất vào vòng thi 

bán kết. Trường hợp 2 đội cùng có số điểm dẫn đầu trận đấu, phân định đội 

chiến thắng bằng câu hỏi phụ.  

2.3. Vòng thi bán kết 

2.3.1. Có 16 đội tham gia vòng thi bán kết. Tổ chức 04 lượt thi, mỗi lượt 

thi gồm 04 đội tuyển để lựa chọn ra 04 đội xuất sắc nhất và 01 đội nhì có số 

điểm cao nhất của các lượt thi trong vòng thi bán kết vào vòng chung kết toàn 

quốc. Các đội tuyển dự thi bằng hình thức đối kháng trực tuyến, điểm cầu chính 

tại Trung ương Đoàn, các đội tuyển của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc thi 

tại địa phương, đơn vị mình. 

 2.3.2. Vòng thi Bán kết gồm 03 phần thi: 

- Phần thi “Hiểu biết” 

Các đội đồng thời tham gia trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trên ứng dụng di 

động Thanh niên Việt Nam về các nội dung của cuộc thi, mỗi câu trả lời đúng 

được 10 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời được 0 điểm. 

Mỗi đội có 15 phút để hoàn thành bài thi.  

- Phần thi “Thông thái” 

Mỗi đội phải trả lời về 1 sự kiện, nhân vật, thông tin… liên quan đến Đại hội 

XIII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 

được gợi ý bằng 5 từ khóa. Để nhận được từ khóa, lần lượt mỗi thành viên trong 

đội trả lời câu hỏi dạng hỏi đáp. Với mỗi câu trả lời đúng, đội thi nhận được 20 

điểm và nhận được một từ khóa. Trả lời sai không có điểm và không nhận được 

từ khóa. Nếu thí sinh không thể đưa ra câu trả lời, có thể dùng quyền “Bỏ qua” để 

chuyển câu hỏi và chuyển sang lượt trả lời câu hỏi của thí sinh tiếp theo trong đội.  
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Kết thúc 1 phút 30 giây hoặc hết 05 câu hỏi, đội thi có 30 giây để đưa ra 

đáp án dựa trên các từ khóa đã nhận được. Trả lời đúng được 100 điểm, trả lời 

sai không có điểm. 

- Phần thi “Tài năng” 

Mỗi đội có 01 lần bốc thăm lựa chọn câu hỏi để diễn thuyết trước Ban 

giám khảo và khán giả trong vòng 07 phút. Thời gian thuyết trình quá 10 giây 

trừ 05 điểm. Kết thúc 07 phút, đội chơi có quyền đăng ký tham gia trả lời câu 

hỏi thử thách dạng hỏi đáp của Ban Giám khảo. Trả lời đúng được 20 điểm, trả 

lời sai bị trừ 20 điểm. Thời gian suy nghĩ và trả lời câu hỏi thử thách là 30 giây. 

Cách thức chấm điểm: Hội đồng Ban Giám khảo cho điểm phần thi của 

các đội tuyển, điểm tối đa là 100 điểm. Điểm cuối cùng của phần thi này là tổng 

điểm của phần thi diễn thuyết và kết quả trả lời thử thách dạng hỏi đáp. 

Trường hợp 2 đội cùng có số điểm dẫn đầu trận đấu, phân định đội chiến 

thắng bằng câu hỏi phụ. 

2.3.3. 04 đội chiến thắng của mỗi lượt thi và đội đứng thứ 2 có điểm số 

cao nhất trong các lượt thi được vào vòng Chung kết. Trường hợp có từ 02 đội 

đứng thứ hai bằng điểm nhau, đội nào có tổng số điểm thi của các thành viên 

trong đội tại vòng thi tuần cao hơn được vào Chung kết. Trường hợp tổng số 

điểm thi của các thành viên trong các đội đứng thứ hai bằng nhau; đội nào có 

tổng thời gian thi của các thành viên trong đội tại vòng thi tuần ngắn hơn được 

vào chung kết (Thời gian tính theo % giây). 

2.4. Vòng Chung kết toàn quốc 

05 đội xuất sắc nhất vòng thi bán kết sẽ tham gia Vòng chung kết toàn 

quốc tại Thủ đô Hà Nội trong thời gian 01 ngày. 05 đội lần lượt mang tên: Đoàn 

kết, Dân chủ, Kỷ cương, Sáng tạo, Phát triển.  

Các đội trải qua 5 phần thi: Tiên phong, Tương trợ, Thích ứng, Tăng tốc, 

Tỏa sáng, cụ thể như sau:     

2.4.1. Phần thi Tiên phong 

05 đội cùng trả lời 10 câu hỏi thông qua máy tính được cài đặt phần mềm 

thi trên bục thi đấu. Ngay sau khi có hiệu lệnh của người dẫn chương trình, các 

đội trả lời câu hỏi bằng hình thức lựa chọn câu trả lời đúng. Mỗi câu hỏi các đội 

có 30 giây để suy nghĩ và trả lời. Trả lời đúng mỗi câu được 10 điểm, trả lời sai 

không bị trừ điểm. 

2.4.2. Phần thi Tương trợ 

Mỗi đội có 01 lần lựa chọn gói câu hỏi theo các mức Dễ - Trung bình - 

Khó tương ứng với 80 - 100 - 130 điểm. Mỗi gói câu hỏi có 05 câu hỏi dạng hỏi 
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đáp tùy theo độ khó, mức điểm từng câu hỏi tương ứng là: 10 điểm đối với câu 

hỏi dễ, 20 điểm đối với câu hỏi trung bình, 30 điểm đối với câu hỏi khó. 

Thời gian suy nghĩ và trả lời của mỗi câu hỏi là 30 giây. Trả lời đúng 

được trọn số điểm, trả lời sai hoặc không đầy đủ đáp án sẽ không có điểm. Đội 

lựa chọn câu hỏi trả lời sai hoặc chưa đầy đủ, các đội còn lại giành quyền trả lời 

bằng cách ra tín hiệu chuông sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình “Mời 

các đội còn lại bổ sung”. Thời gian cho đội bổ sung trả lời câu hỏi là 30 giây. 

Mỗi câu hỏi chỉ được bổ sung 01 lần. Trả lời đúng (kể cả câu hỏi ngôi sao hy 

vọng của đội bạn) được trọn số điểm câu hỏi, bổ sung sai hoặc không đầy đủ 

đáp án sẽ bị trừ 50% số điểm của câu hỏi. Lần trả lời cuối cùng của từng đội là 

thông tin được ghi nhận để đánh giá kết quả. Mỗi đội được đặt ngôi sao hy vọng 

01 lần trước khi bắt đầu câu hỏi. Câu hỏi ngôi sao hy vọng được nhân đôi số điểm 

khi đội đó trả lời đúng và bị trừ 50% số điểm của câu hỏi khi trả lời sai.  

Kết thúc phần thi Tương trợ, 4 đội có tổng điểm số cao nhất được quyền đi 

tiếp. Trong trường hợp các đội thi có cùng điểm số, phân định đội giành quyền 

đi tiếp bằng câu hỏi phụ. 

2.4.3. Phần thi Thích ứng 

Mỗi đội tìm 01 cụm từ, được gợi ý bằng 5 từ khóa. Để nhận được từ khóa 

phụ, lần lượt mỗi thành viên trong đội trả lời câu hỏi dạng hỏi đáp. Với mỗi câu 

trả lời đúng, đội thi nhận được 20 điểm và nhận được một từ khóa. Trả lời sai 

không có điểm và không nhận được từ khóa. Nếu thí sinh không thể đưa ra câu 

trả lời, có thể dùng quyền “Bỏ qua” để chuyển câu hỏi và chuyển sang lượt trả 

lời câu hỏi của thí sinh tiếp theo trong đội.  

Kết thúc 1 phút 30 giây hoặc hết 05 câu hỏi, đội thi có 30 giây để đưa ra 

đáp án dựa trên các từ khóa đã nhận được. Trả lời đúng được 100 điểm, trả lời 

sai không có điểm. 

Kết thúc phần thi Thích ứng, 3 đội có tổng điểm số cao nhất được quyền đi 

tiếp. Trong trường hợp các đội thi có cùng điểm số, phân định đội giành quyền 

đi tiếp bằng câu hỏi phụ. 

2.4.4. Phần thi Tăng tốc 

03 đội thi tham gia trả lời 05 câu hỏi bằng hình thức bấm chuông để giành 

quyền trả lời. Thời gian suy nghĩ và trả lời của mỗi câu hỏi là 30 giây. 

Đội đầu tiên bấm chuông sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình giành 

được quyền trả lời câu hỏi, trả lời đúng được 30 điểm, trả lời sai hoặc không đầy 

đủ đáp án bị trừ 15 điểm. Đội đầu tiên trả lời sai hoặc chưa đầy đủ, các đội còn 

lại giành quyền trả lời bằng cách ra tín hiệu chuông sau hiệu lệnh của người dẫn 

chương trình “Mời các đội còn lại bổ sung”. Thời gian cho đội bổ sung trả lời 

câu hỏi là 30 giây. Mỗi câu hỏi chỉ được bổ sung 01 lần. Trả lời đúng được 30 
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điểm, bổ sung sai hoặc không đầy đủ đáp án sẽ bị trừ 15 điểm. Lần trả lời cuối 

cùng của từng đội là thông tin được ghi nhận để đánh giá kết quả. 

Kết thúc phần thi Tăng tốc, 2 đội có tổng điểm số cao nhất được quyền đi tiếp. 

Trong trường hợp các đội thi có cùng điểm số, phân định đội giành quyền đi tiếp 

bằng câu hỏi phụ. 

2.4.5. Phần thi Tỏa sáng 

Các đội thi được cung cấp trước 05 chủ đề để chuẩn bị nội dung, khi vào 

phần thi này, 02 đội thi lần lượt bốc thăm ngẫu nhiên 01 chủ đề hùng biện trong 

số các chủ đề đã được cung cấp trước từ Ban Tổ chức. Mỗi đội có 02 phút để 

chuẩn bị; đại diện đội thi sẽ trình bày trong 07 phút và được quyền sử dụng 

công cụ hỗ trợ cho bài hùng biện. Đội còn lại có 05 phút để tranh luận, phản 

biện lại đội thi và đội thi có 05 phút để bảo vệ, bổ sung cho phần trình bày của 

đội mình. 

Cách thức chấm điểm vòng thi: Có 02 hội đồng cho điểm phần thi 

(1)- Hội đồng khán giả: Là các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban phong 

trào, Văn phòng Trung ương Đoàn, Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Thanh niên 

Việt Nam. Ban Tổ chức sẽ cung cấp phần mềm, tài khoản để mỗi đồng chí có 01 

tài khoản cho điểm các đội thi; điểm tối đa của mỗi thành viên là 20 điểm. Điểm 

của Hội đồng khán giả được tính là trung bình cộng của điểm được các đồng chí 

đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị chấm. 

(2)- Hội đồng Ban Giám khảo: Hội đồng Ban Giám khảo cho điểm phần 

thi của các đội tuyển, điểm tối đa là 80 điểm. Điểm của Hội đồng Ban Giám 

khảo là trung bình cộng của điểm do các thành viên Hội đồng chấm. 

Điểm cuối cùng của phần thi được tính trên tổng điểm 100, là tổng điểm của 

Hội đồng khán giả và Hội đồng Ban Giám khảo 

Kết thúc phần thi Tỏa sáng, Ban Tổ chức tổng hợp điểm của các phần thi 

để xếp hạng, trao giải. Trường hợp 02 đội có tổng điểm số bằng nhau sẽ phân 

định đội chiến thắng bằng 01 câu hỏi phụ theo hình thức bấm chuông giành 

quyền trả lời. Đội trả lời đúng là đội thắng cuộc. 

Ban Tổ chức cuộc thi có thể điều chỉnh nội dung, phương thức tổ chức 

các vòng thi đội tuyển, bán kết, chung kết để phù hợp với điều kiện thực tế và 

thông báo rộng rãi tới các thí sinh dự thi. 

III. GIẢI THƢỞNG 

1. Vòng thi tuần 

05 thí sinh có điểm thi cao nhất hằng tuần được phần thưởng 1.000.000 

đồng/người và quà tặng của Ban Tổ chức cuộc thi. 

2. Vòng thi đội tuyển: 16 đội tuyển đạt Giải Nhất của các lượt thi được 

nhận Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và phần thưởng trị giá 3.000.000 đồng. 

3. Vòng thi bán kết 
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Các đội đạt giải Vòng thi Bán kết được nhận Giấy chứng nhận của Ban 

Tổ chức kèm theo Giải thưởng, cụ thể: 

- 04 giải Nhất, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng. 

- 04 giải Nhì, mỗi giải trị giá 8.000.000 đồng. 

- 08 giải Ba, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng. 

 

4. Vòng chung kết toàn quốc 

4.1. Giải đội tuyển: Các đội đạt giải được nhận Bằng khen của Ban Chấp 

hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho từng thành viên đội tuyển và 

phần thưởng tiền mặt như sau: 

- 01 giải Nhất trị giá 30.000.000 đồng. 

- 01 giải Nhì trị giá 20.000.000 đồng. 

- 01 giải Ba trị giá 10.000.000 đồng. 

- 02 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng. 

4.2. Giải cá nhân: Dành cho thí sinh có tổng điểm số cao nhất qua 03 

vòng thi (Vòng thi tuần tính điểm cá nhân, vòng thi đội tuyển, vòng thi bán kết 

tính điểm của đội tuyển). Thí sinh đạt giải nhận Bằng khen của Ban Chấp hành 

Trung ương Đoàn và phần thưởng tiền mặt trị giá 5.000.000 đồng. 

Căn cứ điều kiện thực tế, Ban Tổ chức có thể điều chỉnh một số giải 

thưởng. 

5. Giải dành cho các cơ sở Đoàn 

- 01 Đoàn cấp tỉnh có số thí sinh tham gia thi nhiều nhất: Bằng khen của Ban 

Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và giải thưởng trị giá 5.000.000 

đồng. 

- 01 Đoàn cấp tỉnh có tỉ lệ số thí sinh tham gia thi/tổng số thanh niên cao 

nhất: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 

giải thưởng trị giá 5.000.000 đồng. 

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, cơ quan thường trực tổ chức 

cuộc thi không được tham gia thi. 

- Trong quá trình tổ chức cuộc thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài 

quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ quyết định, điều chỉnh phù hợp với 

tình hình thực tiễn. 

- Ban Giám khảo căn cứ Thể lệ, thang điểm và những nội dung sửa đổi, bổ 

sung của Ban Tổ chức để thống nhất việc chấm điểm, đánh giá thí sinh qua các phần 

thi. 

* Những quy định chung khi thi trực tuyến 
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- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký sử dụng một tài khoản và cung cấp đầy 

đủ, đúng các thông tin bắt buộc (Họ và tên; ngày tháng năm sinh; nơi học tập 

hoặc nơi công tác, sinh sống; số điện thoại; email). 

- Nghiêm cấm việc để, nhờ người khác thi hộ, sử dụng thông tin của 

người khác để đăng ký tham gia thi, nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả thi. 

- Thí sinh có thể tham gia thi vào bất cứ thời gian nào trong khung giờ mà 

Ban tổ chức thông báo.  

- Trong quá trình thi, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với lỗi kết 

nối do đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị tham gia dự thi. 

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


