HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN THƯỜNG VỤ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2018.

THỂ LỆ
Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về cuộc Tổng tiến công
và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968
Chủ đề: “Mùa Xuân rực lửa”
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 280/KH-HPN ngày 05/02/2018 của Ban Thường vụ
Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh)

1. Đối tượng dự thi:
Cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân đang sinh sống, làm việc tại thành phố
Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong cả nước; không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn
giáo, có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, khuyến khích nữ thanh niên tham gia cuộc thi.
2. Đăng ký và đăng nhập dự thi:
- Thí sinh đăng ký và tham gia thi trực tuyến tại trang tin điện tử Hội Liên
hiệp Phụ nữ Thành phố phunu.hochiminhcity.gov.vnhoặc thông qua đường dẫn
liên kết trên trang điện tử Báo Phụ nữ Thành phố(phunuonline.com.vn), Nhà Văn
hóa Phụ nữ Thành phố (nvhphunu.vn), website các cơ sở Hội trực thuộc Hội
LHPN Thành phố để đăng nhập vào trang website của Cuộc thi (nếu có).
- Đăng ký tạo tài khoản trực tuyến: từ 09g00 ngày 25/02/2018 hoặc các
thí sinh có thể sử dụng tài khoản facebook cá nhân để đăng nhập khi tham gia
cuộc thi.Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký một tài khoản duy nhất để tham
gia xuyên suốt Cuộc thi.
3. Thời gian thi:gồm 07 tuần thi
Tuần

Thời gian diễn ra cuộc thi

Thời gian công bố giải thưởng

01

Từ 09g00 ngày 25/02 – 04/3/2018

Từ 09g00 ngày 06/3/2018

02

Từ 09g00 ngày 08/3 – 15/3/2018

Từ 09g00 ngày 17/3/2018

03

Từ 09g00 ngày 18/3 – 25/3/2018

Từ 09g00 ngày 27/3/2018

04

Từ 09g00 ngày 29/3 – 05/4/2018

Từ 09g00 ngày 07/4/2018

05

Từ 09g00 ngày 09/4 – 16/4/2018

Từ 09g00 ngày 18/4/2018

06

Từ 09g00 ngày 20/4 – 27/4/2018

Từ 09g00 ngày 29/4/2018

07

Từ 09g00 ngày 01/5 – 07/5/2018

Từ 09g00 ngày 15/5/2018

Kết quả chung cuộc sẽ được công bố:từ 09g00 ngày 15/5/2018 (thứ ba).

3. Nội dung và hình thức thi:
3.1. Nội dung thi:
- Tìm hiểu về sự kiện lịch sử cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu
Thân 1968; các địa chỉ đỏ, những nhân vật, sự kiện và sự tham gia của phụ nữ
thành phố Hồ Chí Minh góp phần cùng nhân dân tạo nên thành công của cuộc
Tổng tiến công; nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử cuộc Tổng tiến công và
nổi dậy Xuân 1968.
- Hoạt động của Ban Phụ vận Sài Gòn – Gia Định trong cuộc tổng tiến
công và nổi dậy; những tấm gương phụ nữ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ
cứu nước của dân tộc.
3.2. Hình thức thi:
Có tất cả là 07 tuần thi, thí sinh không thi tuần01 vẫn có thể thi các tuần
tiếp theo. Mỗi thí sinh được tham gia thi tối đa 03 lần trong mỗi tuần. Mỗi tuần
thi có 03 phần thi và thí sinh phải tham gia tất cả 03 phần thi sau:
+ Phần 1:“Mùa xuân rực lửa”: có tất cả 09 câu hỏi được bố trí trong 09 ô
số. Thí sinh có quyền chọn ô số (không cần theo thứ tự) để trả lời các câu hỏi
trắc nghiệm tương ứng trong thời gian 03phút. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 01
ngôi sao vào ô số đó, tương ứng 03 điểm/câu. Trả lời sai, ô số sẽ hiện lên dấu
“X” màu đỏ, tương ứng là 0 điểm/câu.

Ô số câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Trả lời đúng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Trả lời sai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Phần thi sẽ hoàn thành khi thí sinh trả lời xong tất cả 09 câu hỏi hoặc hết
thời gian quy định là 03 phút và hệ thống sẽ tự động ghi nhận điểm của thí sinh.
+ Phần 2:“Tiến công và nổi dậy”:Có tổng cộng là 03 bức ảnh sẽ lần lượt
xuất hiện theo thứ tự. Mỗi ảnh xuất hiện trong khoảng thời gian là 30 giây cùng
với các câu trả lời (a, b, c, d), khi đó, thí sinh sẽ nhìn ảnh và chọn câu trả lời.
Hết 30 giây mà thí sinh chưa chọn được câu trả lời, hệ thống sẽ tiếp tục chạy
bức ảnh khác. Tổng thời gian cho phần thi này là 01 phút 30 giây. Mỗi câu trả
lời đúng, thí sinh được 07 điểm. Điểm tối đa cho phần thi này là 21 điểm.

2

Phần thi hoàn thành khi thí sinh trả lời xong 03 bức ảnh hoặc hết thời gian
quy định và hệ thống sẽ tự động ghi nhận điểm của thí sinh.
+ Phần 3: “Niềm tin chiến thắng”:Có tổng cộng là 09 ô chữ hàng ngang và
01 ô chữ chủ đề. Thí sinh trả lời vào các ô chữ tương ứng với câu hỏi hàng ngang.
Mỗi câu trả lời đúng sẽ xuất hiện từ khóa cho ô chữ chủ đề. Thí sinh trả lời hết các
ô chữ hàng ngang để có được câu trả lời ô chữ từ khóa (ô màu vàng) hoặc trả lời ô
chữ chủ đề khi những phải tham gia trả lời 2/3 ô chữ hàng ngang (ít nhất là 6 ô
hàng ngang). Mỗi câu trả lời đúng của ô chữ hàng ngang, được 04 điểm. Giải được
ô chữ chủ đề, được 16 điểm. Tổng thời gian cho phần thi này là 05 phút.
Ô CHỮ HÀNG NGANG:
1.
2.
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Ô CHỮ CHỦ ĐỀ:
(Ghép từ những từ khóa trong ô chữ màu vàng ở các ô chữ hàng ngang).
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Phần thi kết thúc sau khi thí sinh trả lời xong các ô chữ hàng ngang và ô
chủ đề; hoặc 2/3 ô chữ hàng ngang và ô chủ đề; hoặc sau khi hết thời gian quy
định là 05 phút.
4. Nguyên tắc chấm điểm và căn cứ xếp hạng, trao giải:
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- Nguyên tắc chấm điểm:theo quy định tại mục 3.2 về hình thức thi.
- Căn cứ xếp hạng:
+ Giải thưởng tuần: Dành cho 10 người có số điểm cao (từ cao đến
thấp và đảm bảo các quy định của thể lệ cuộc thi). Trong đó, căn cứ tổng điểm
của 03 phần thi để xếp hạng, trao giải mỗi tuần. Trường hợp có nhiều thí sinh
bằng nhau về điểm thi, Ban tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian làm bài ngắn nhất để
xếp hạng, trao giải.
+ Giải thưởng chung cuộc: Căn cứ vào tổng điểm 07 tuần thi của các
thí sinh để xếp hạng, trao giải chung cuộc của Cuộc thi. Trường hợp có nhiều thí
sinh trùng điểm thi, Ban tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian làm bài ngắn nhất để xếp
hạng, trao giải chung cuộc. Thí sinh phải tham gia đầy đủ 07 tuần thi mới được
xem xét Giải chung cuộc.
5. Điều kiện thi lại và nộp bài:
- Khi hoàn thành bài thi, thí sinh phải thực hiện thao tác nộp bài theo
hướng dẫn và được xác nhận đã nộp bài.
- Trong thời gian làm bài thi, trước khi thực hiện thao tác nộp bài thi theo
hướng dẫn, nếu thí sinh bấm vào một đường liên kết hoặc địa chỉ khác trên trình
duyệt đang mở, hoặc nếu có bất kỳ trục trặc nào về đường truyền: như cúp điện,
đường truyền internet ngừng kết nối hoặc bị sự cố khác do lỗi thí sinh, Ban Tổ
chức sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.
- Mỗi thí sinh được thi tối đa 03 lần trong cùng 01 tuần thi. Căn cứ tính
kết quả thi của thí sinh tại các tuần thi là lần thi có điểm số cao nhất trong thời
gian làm bài thi ngắn nhất.
6. Giải thưởng:
- Giải thưởng Tuần:Giấy chứng nhận của Hội LHPN TP.HCM kèm tiền thưởng,
gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích.
- Giải chung cuộc:Giấy khen của Hội LHPN TP.HCM kèm tiền thưởng,
gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 04 giải Khuyến khích
- Giải thưởng phong trào: Giấy khen của Hội LHPN TP.HCM và tiền
thưởngdành cho 05 đơn vị có số thí sinh tham gia nhiều nhất.
7. Trách nhiệm của các tập thể và thí sinh:
- Tôn trọng Thể lệ, quy định của Ban Tổ chức, không dùng các kỹ xảo,
phần mềm vi tính và các biện pháp kỹ thuật khác để vượt qua quy định của Thể
lệ. Mỗi thí sinh chỉ tạo một tài khoản và tham gia số lần thi theo quy định của
Thể lệ. Nếu vi phạm, Ban Tổ chức sẽ không công nhận kết quả của thí sinh.
-Các cấp Hội trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố có trách nhiệm
theo dõi tình hình cán bộ, hội viên phụ nữ của địa phương, đơn vị tham gia hội thi,
thông báo vàliên hệ thí sinh đoạt giải cuộc thi khi có yêu cầu của Ban tổ chức.
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- Trong quá trình diễn ra hội thi, mọi thắc mắc, khiếu nại về kết quả thi,
các tập thể và cá nhân phản hồi với Ban Tổ chức trong vòng 24 giờ kể từ ngày
công bố kết quả. Ban tổ chức Hội thi sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại, phản
hồi nào quá thời gian quy định trên.
- Đối với mọi trường hợp có hành vi gian lận, tranh chấp tài khoản, email,
số CMND... hoặc các thắc mắc, khiếu nại của tập thể/ cá nhân, quyết định xử lý
của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.
- Khi nhận giải thưởng: Thí sinh đoạt giải thưởng tuần, phải đem theo
CMND (bản phô tô). Đối với giải thưởng chung cuộc, ngoài CMND (bản phô
tô), thí sinh phải kèm theo Giấy chứng nhận đoạt giải thưởng các tuần (nếu có).
Trong quá trình tổ chức cuộc thi, nếu thấy có những điểm cần thay đổi
cho phù hợp, Ban Tổ chức sẽ quyết định và thông báo rộng rãi trên các phương
tiện thông tin đại chúng của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh trước khi
diễn ra cuộc thi ít nhất 02 ngày làm việc./.
BAN TỔ CHỨC HỘI THI
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