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Kinh gui:

- Mt trn T6 qu6c Vit Nam Thành ph6 và các t cht228
chInh tn - x hOi Thành phô;
- Các sec, ban, ngãnh, doán th& dan vj Thãnh ph;
- Các ca quan Báo, Dài Thãnh ph6;
- UBND các qun, huyn, thj xA.

Thrc hin K hoch s6 161/KH-UBND ngày 05/8/2020 cüa UBND thành
ph6 Ha Ni v vic th chüc cuc thi trirc tuyn "Tim hiu 1010 näm Thng
Long - Ha Ni" (1010 - 2020);
Thrc hin K hoach s6 356/KH-SVHTT ngày 11/8/2020 cUa Si Vn hoá và
ThE thao yE vi4c tE chcrc cuOc thi trirc tuyEn "Tim hiEu 1010 nAm Thng Long Ha Ni".
DE nghj các ca quan, dan vj, dja phuang thông tin dEn can b, Cong chrc,
viên chirc, nguri lao dng, can bO, chiEn si 1%rc 1uçmg vU trang, hQc sinh, sinh
viên và nguôi dan tai ca quan, dan vj, dja phuang tham gia cuOc thi tai dja chi:
https://timl,ieu101OflamThanRLonjlHalloLhanoLRov.vn/'.
Cuc thi chInh thüc b& du tr ngày 01/09/2020 dEn 17h00 ngày 30/10/2020.
Trân trQng cam an./.

No! nhn:

-Nhutrên;
- Luu: VT, TV.
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Thc hin Ké hoach so 03/KH-UBND ngày 07/01/2020 cüa UBND thành
pM Ha NOi v vic th chic cac hot dng k' nim các ngày 1 lan, sr kiin ljch
sii, chinh trj quan trng cUa dt nixOc, Thu dO trong näm 2020;
Thrc hin K hoach s6 161/KH-UBND ngày 05/8/2020 cüa UBND thánh
pM Ha Ni v vic t chüc các hot dng k' nim 1010 näm Thàng Long - Ha
Ni (1010 — 2020);
Si Van hOa va Th thao Ha Ni xay drng K hoach t chrc cuc thi trirc tuyén
"Thn hilu 1010 nám Thâng Long - Ha Ni (1010-2020)" the nhu sau:
I. M!JC Did, YEU CAU
- Day là hoat dng van hoá thiet thirc chào mrng k' niem 1010 nàm ThAng
Long - FIà Ni (1010 - 2020), Dai hOi Dãng bO tliânh pM Ha NOi 1n thr XVII,
tin tài Dai hi Dãng toàn qu6c l.n thu XIII.
- Cuc thi là dip de các tang lop nhán dan ThU dO On lai truyn tMng ljch
su, van hóa elm mãnh dt Thang Long - Ha Ni ngan uam vAn hin, nai hOi tV
tinh hoa van hOa cUa cA dan tc.
- Tuyên truyn, giáo dic, nãng cao nhn thlrc, Mi du5ng và phát huy lông
yêu nuâc, tinh th&n doàn két dan tOe, nièm tr hâo v truy&i th6ng ljch sIr, kho
tang di san van hóa Thang Long - Ha NOi elm các tang lOp nhân dan, nhm tiép
them dOng 1c, phát huy han nüa vj th elm Thu do trong sr nghip d6i môi và hOi
nhp quc té.
- Phát huy tinh than trách nhim, sang tao, dji mài cUa nhãn dan thU do;
phn Mu xay dmg m dO hôa bInh, vAn hién, vAn minh, hin dal.
- CuOc thi duçe t chrc vOi tinh than nghiein tUc, thiét thic,hiu qua, thu
hUt sr quan tam elm dOng dão các tang lap nhân dan ThU dO, dam báo cMt
hrcmg nOi dung và hInh thIre.
II.oOi TU1NG, NO! DUNG, HINH TIJC, GIAI TH1X(NG
1. iMi tirçng d thi: Các tang lap nhân dan dang sinh s6ng, lam vic, hQc
tp tren dla bàn thành phS Ha Nti.
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2. 11mb thuc
• Ngu?i dr thi tham gia thi trrc tuyn trên website cuc thi tfr ngày
25/8/2020.
- Thi& bj sr dmg: May vi tInh, may tinh bang, din thoai thông minh CO
kt n6i internet.
- Cách thCrc däng k: Mi ngu?i dtr thi chi duc dng k duy nh&t 01 tài
khoãn dir thi bang ting Vit CO du dam bão các thông tin chmnh xác theo Giy
khai sinh hoc Chüng minh thu nhân d hoc Cn cu'c Cong dan hoc H
chiu. Các thông tin dng k Ci4i th nhu sau: 119 và ten, giài tinh, ngày-thángnm sinh, don vj cong the, nai h9c tp hoc dja chi luu trCi, s din thoai.
- Phan mm cuc thi s m1 truàc th?ii gian cuOc thi chmnh thCrc din ra 5
ngày d ngu?ii d thi dãng k tài khoãn và thi thir. Ht thji gian thi thr, các k&
qua së bj xoá bO d cuGe thi chInh thic din ra.
3. Ni dung: Gm 2 phan: tr&c nghim va tr lun.
- Phàn thi trlc nghiêm: gm 18 câu hOi thuc lTnh vrc ljch sir, truyn
th6ng vn hOa, di san, di tich và con nguii Thng Long - Ha Ni.
- Nguii dir thi trà Ru các câu hOi trc nghim trên phn mm trong th?.ui
gian Mi da là 20 phiit. H& thôi gian quy djnh ph.n mm tir dng nOp bài.
- Phân thi tr&c nghim duçuc phn mm chain dim tir dng, k& qua phn
thi trac nghim duuc hin thj ngay sau khi ngu?.ui dr thi hoàn thãnh ph&n thi
g&n: Mng dim thi tre nghim Va thui gian hoàn thành phan thi.
- Phdn thi t lu(In: Gm 02 cftu hOi duài hlnh thrc tier 1un. Ni dung tp
trung d xu& ' tuung, cac giài pháp trong vic xãy drng nguui Ha NOi thanh
ljch van mmli; tuyen truyn, quâng bá, giài thiu các thành tru va.n hOa, ngh
thut, san phain du ljch cüa Thu dO vài nhân dan trong nuàc và bn be qutc t.
Nguui dir thi soon thào câu trã Ru lrên pMn mm cuc thi (font ch: Time
New Roman, ci chü 14).
* Lwu : Ngw&i d thu c/il hoàn thành bat thu và dwçxc châ'p nhçn n(5p bài
sau k/i da hoàn than/i cá 2 phdn thi.
4. Diu kiin và cách thuc xác djnh kt qua các vOng thi
4.1. So log!: Cách thirc so 1oi
- Bài thi hcrp l là bài thi thrc hin d hai phan Trc nghim và Tj lun
- Bài thi duqc vào vOng Chung khão bào dam diu kin sau:
(1)Tiic nghim dung dáp an tü 16/18 cauhOi trâ len.
2

(2) Tir k4n có so luçrng 1000 tr trâ len cho 01 câu, 2.000 ttr trâ len cho
02 cáu hôi thi (tixang dircing 04 trang giy A4 trô len).
Phn mm tier dng lQc cac bài thi dam bào cac di&u kin neu tren d vào
vOng Chung kháo.Thi gian hoàn thânh: Trirrc 17h00 ngày 30/10/2020.
4.2. Chung khdo: Ban Giám kháo cuc thi Thãnh ph tii chrc chm
chung khào &Si vài cac bài thi dat yeu cu theo quy ché và thang, bang dim do
Ban T chirc ban hành. Thii gian hoàn thãnh: Triroc 17h00 ngày 9/11/2020.
(Can ct' tInh hInh thwc t Ban i'd ch&c cO thd diu chinh th&i hgn np bài
thi và nhüng n5i dung khác,)
5. Cách thfrc tlnh diem và co cu giãi thirông
5.1. Céch thá'c unit diEm: Diem cUa bài thi là tang dim ca 02 phn thi:
Trc nghim và t lun. Trong trixing hcp các bài thi Co s dim b&ng nhau,
Ban th chirc s tInh dim uu tiên theo thir tir: Thñ gian thi trc nghim, th&i gian
thi tr lun, dim phn thi tr lun.
5.2. Co c4u gidi thwóng:
- Giài tp th: Trao cho các dan vj CO t) 1 ngtnM dr thi cao và ch& luçing
t&. Ca cu gm: 01 Giãi NMt 02 Giài Nh!; 03 Giãi Ba; 15 Giãi Khuyn khIch.
- Giãi Ca nhân: Là các bài thi CO dim s cao tir Irên xu6ng. Ca cu gm:
01 Giãi Nht; 02 Giãi Nh!; 03 Oiãi Ba; 10 Giài Khuyn khfch. Trong tnr?mg hçip
các bài thi cO s dim b&ig nhau, Ban t chirc se tinh di&n uu tien theo thu tir: ThM
dimphnthitrlun.
6. Tng két ye trao giãi: CO vn bàn hu&ng dn riêng.
ifi. TO CIIOC THIJC HIN
1. So Van hoá và The thao
1.1. Giao Thw vin Ha Ni:
- Là dan vj chi'i tn, chju trách nhim tnrâc Ban Giám d6c Sc trin khai
các ni dung cuc thi theo k hoach, ci th:
+ Tham mini xây dmg các vn bàn: K hoach, các quyt djnh thành 1p
Ban T chüc, the l cuc thi, Ban Giám khão, T6 Thu k.
+ Chii dng ph6i hçip vâi dan vj cung cp phn mem, xây d%rng phn
mm phü hçrp vâi yêu cu cuc thi.
+ Tham mini b câu hOi trâc nghim, câu hOi tx lun phiic vi cuc thi.
+ Giài quyét các vn de phát sinh trong qua trInh din ra cuc thi (nu cO)
+ Lp di,r toán kinh phi vâ thanh quyt toán theo quy djnh
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1.2. Giao phàng Ki hoqch Tài chinli
Huàng dn Thu vin Ha Ni xay dimg dr toán kinh phi và thanh quy&
toán theo quy djnh hin hành.
2. D nghj Uy banMt tijn T q116c Vit Nam thành phô Ha NGi,
Thành Doàn Ha Ni, các Sfr, Ban, ngành, UBND các qun, huyn, thj xA
- Trin khai t6 chc tuyên truyn cuc thi tôi các ci quan, doàn th, các th
chCrc chfnh trj - xA hi và mçi tang lap nhân dan trên dja bàn thành ph6.
- Trin khai cuc thi trong các cc quan, din vj tri41c thuc dam bão tin d
và yêu cu.
- Phói hc'p viii Sc Van hOa Th thao thng k& và trao giãi cuc thi.
3. O nghj Cng giao tip din tfr thành ph Ha Ni, Dài PTTH ha Ni,
Báo Hànimfri, Báo Kinh t & Do thi, Báo Tui tré Thu do:
- Tuyên truyn euc thi trên các phucng tin thông tin, các hinh thirc
truyn thông báo hinh, báo giy, báo din tr nhAm thu hUt ducic dông dào các
tang lap than dan tham gia d cuc thi dt k& qua cao.
- Sau khi t6ng k&, trao giái, däng tái nhüng bài thi tr 1un có chit luçing
t6t, các cá nhân, t6 chüc tiêu biu hixeing tng cuc thi d nhân rng, Ian tOa.
Trén day là Ké hoach t ch(rc cuOc thi trVc tuyn "Tim hilit 1010 nJm
Thâng Long - Ha Ni". D nghj các c1 quan, don vj lien quan ph6i hcip trin
khai th%rc hin.f.
Noi nhgn:
- F)/c Ngo VAn Qu, PCT UBND TP (d b/c);
- Các Sei, Ban, ngãnh cüa thành ph&
- Các co quan Báo chI;
- UBND các qun, huyn, thj xA;
- Luu: VT, TVHN.

1AM DOc

—

(t:(

''
11( :\

To Van Dong

4

