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     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SVHTTDL-QLVH                Tuyên Quang, ngày 31 tháng 8 năm 2021 
 

V/v tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi 
"Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang - 190 năm 
hình thành và phát triển (1831-2021)” 

 

 
 

   Kính gửi:  
- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các phòng Văn hóa và Thông tin; trung tâm Văn hóa, 

  Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố. 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 23-KH/BTGTU ngày 26/8/2021 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang - 190 

năm hình thành và phát triển (1831-2021)”, 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị (tại mục Kính gửi) căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung, công việc sau: 

1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phố biến đầy đủ, sâu rộng về mục đích, 

ý nghĩa, nội dung, Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang - 190 

năm hình thành và phát triển (1831-201)” đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Qua đó, vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng 

cuộc thi, góp phần nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị 

truyền thống lịch sử và văn hóa của quê hương, đất nước; nâng cao hơn nữa niềm 

tin và lòng tự hào về truyền thống cách mạng; cổ vũ quyết tâm chính trị của các 

tầng lớp nhân dân xây dựng, phát triển tỉnh Tuyên Quang trong thời kỳ mới.  

2. Triển khai, vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 

người lao động trong cơ quan, đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi đảm 

bảo chất lượng, hiệu quả. 

(có Thể lệ cuộc thi gửi kèm) 

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:  
 

- Như trên; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLVH (Thương). 

  KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 
 

 Nguyễn Văn Hòa 
 



BAN TUYEN GIAO TfN}T ITY BANG CONG SAN V1T NAM 
BAN TO CH1C CUQC Till 

* Tuyên Quang, ngày 30 tháng 8 nàm 2021 

S 02-TL/BTCCT 

THE L1 

Cuc thi trtjc tuyn "TIm hiu tinh Tuyên Quang - 190 nàm hInh thành vã 

phat trien (1831 - 2021) 

1- Bi tu'çrng tham gia 
- Các ttp th& can b, dàng viên, cong chüc, viên chüc, nguii lao dng, doàn 

viên, thanh niên, hi viên, chin s 1irc luqng vU trang, h9c sinh (tü 11 tui tth 
len), sinh viên và các thng lap Nhân dan dang sinh sng, h9c tp và lao dng trên 

dja bàn tinh Tuyên Quang. 
(Riêng can b Ban Tuyên giáo Thihüy, thành viên Ban T chüc, Ban ra d và 

Thu k Cuc thi không duçcc tham gia thi). 

2- HInh thfrc, thôi gian t chiuc thi 
Thi trirc tuyên trên mng Internet theo 02 dqt, mi dçit 15 ngày. Thai gian 

rni dot thi Cu th nhu sau: 
- Dçit 1: Tr 08 giè, ngày 01/9/2021 den 16 gia 30 phüt. ngày 15/9/202 1. 
- Dit 2: Tü 08 gi?x, ngày 16/9/2021 dn 16 gRi 30 phiit, ngày 30/9/2021. 

3- Ni dung thi: 
Trà Ru các câu hói trc nghim lien quan dn các ni dung v dja 1 - dja 

danh; 1ch sü - sir kin; danh nhân; Bác H vói Tuyên Quang; kinh t - chInh trj; 
van boa - xä hi.. .trong 190 näm hInh thành và phát trin cüa tinh Tuyên Quang, 

trong do: 
- Dçit 1: Tp trung sâu vào các ni dung có lien quan dn dja 1 - da danh; 

ljch sü - sir kin; danh nhân; Bác H vai Tuyên Quang. . .trong giai doin ti'r nàm 

1975 tr& v truóc. 
- Dot 2: Tp trung sâu vào các ni dung có lien quan dn ljch sir - sr kin; 

kt qua ni bt ye kinh t - chinh trj, van hóa - xã hi. . .trong giai doan tix nàm 

1976 dn nay. 
4- Quy djnh v bài tlii 
- Môi dot thi, Ban To chi1rc Cuc thi dixa ra 15 câu hOi trc nghim và 1 câu 

hOi dir doán v s luçut ngui trâ Ru dung. 
- Các câu hOi trc nghim có ni dung tim hiu v dja 1 - dja danh; ljch si:r - six 

kin; danh nhân; Bác H vâi Tuyén Quang; kinh t - chinh tn; van hóa - xa hi.. .Mi 

câu hói có 04 dáp an, trong do có 01 dáp an diing. 
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- Cách thtc tham gia. Nguôi dr thi truy cp vào 
+ CMg thông tin din tü Dáng b tinh (https://ttyenquang.dcs.vn). 
+ Cng thông tin din tCr tinh Tuyên Quang (https://tuyenquang.gov.vn). 
+ Báo Tuyên Quang din t1r (https://m.baotuyenquang.com.vn). 
- Lam bài thi bang cách: 
(1) KIch vào phân mm cüa Cuc thi "TIm lieu finh Tuyên Quang - 190 

näm hInh thành và phát triên (1831 - 2021)"; (2) Lra chQn mt trong 04 dáp an; 
(3) Diên s luqt dir doán ngi.thi trà ki dung 15/15 câu hói trc nghim vào ô "Dir 
doán s luçt ngu?ii trã 1i dung"; (4) Brn vào ô "Giri" d kt thüc 1n dir thi. 

- Tnthng hccp có tü 02 ngu?i d thi tth len c1ing trã 1&i dñng các câu hOi, 
cñng có th?yi gian thi bing nhau thI ng.thi có du doán chInh xác nht s h.rçct nguôi 
trá 1i diing së nhn giài cao han. Thai gian duçvc tInh tir khi ngu1i dir thi gri ni 
dung thi thành cong trên h thng phtn mm Cuc thi (thñ gian tInh dn ngày, 

gRi, phüt, giây). 
- Ngithi dir thi duçc thrc hin lam và giri bài thi không qua 05 1.nIdqt thi. 

Kt qua dçt thi cüa mi ngu?i là lan thi có câu trà Ru dung nht, thai gian trà Rui 

nhanh nhit trong s các ln thi. 
5. Tài lieu tham khão: 
- Ngithi tham gia dir thi có th vào Cng Thông tin din tCr Dâng b tinh d truy 

cp v Tài 1iu Hu&ig dn s 31-HD/BTGTU ngày 26/8/202 1 kern theo D cuorig tuyên 
truyên k nim 190 näm Ngày thành 1p tinh (04/11/1831 - 04/11/2021) và 30 nàm 
tái 1p tinh (1991-2021) cüa Ban Tuyên giáo Tinh Uy và Nghj quy& s 1262/NQ-

UBTVQH14 ngày 27/4/202 1 cüa IJy ban Thuông vii Qu& hi. 
- Ngoài ra, tham khão các sách: 
+ K yu Hi thào khoa hQc Xác djnh thui dim thành 1p tinh Tuyên 

Quang, Nba xut bàn khoa h9c xã hi, näm 2020. 
+ Ljch si:r Dàng b tinh Tuyên Quang (1940-1975), Nba xut bàn Chinh tn 

quôc gia, Ha Ni-2000. 
+ Ljch sir Dâng b tinh Tuyên Quang, Nhà xu.t bàn ChInh trj qu& gia, Ha 

Ni-2009. 
+ Bác Hi vri Tuyên Quang, Nba xu.t bàn ChInh trt quôc gia, Ha Ni-2007. 
+ Dja chi tinh Tuyên Quang, Nhà xut bàn Chmnh.trj quc gia, Ha Ni-2014. 
+ Tir Diên Tuyên Quang, Nba xuât bàn ChInh trj quôc gia, Ha Ni-20 18. 

+ Van kin dai  hi  dai  biu dâng b tinh Tuyên Quang ln thu XVII, nhim 

k' 2020-2025. 
6- Co cu giãi thithng 
6.1. Dái vó'i cá nhân: TInh theo mi dçt thi, gôm: 01 giài Nhât; 02 giãi NhI; 

05 giài Ba; các giâi Khuyn khIch. 
6.2. Diii vó'i tip i/iL Ban T chuc sè trao giãi thu&ng tp th cho Cuc thi, 

cth: 
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- Giái thuâng di vi các Dãng b trçrc thuc Tinh üy, gm: 01 giài N1t; 02 

giài nhI; 03 giâi Ba; các giài khuyn khIch. 
- Giãi thung di vth các chi ctâng b trrc thuc Dãng b các huyn, thành 

üy, gm: 01 giài Nht; 02 giái NhI; 03 giá Ba và các giài khuyn khIch. 

7- Thông báo kt qua và trao thu'&ng 
- K& qua thi tr&c nghim tirng dçit sê duqc cong b chm nh.t sau khi k& 

thiic dçit thi 03 ngày tai m%lc "Kt qua" trong phn mm Cuc thi Va trên các 

phucing tin thông tin dti chñng cüa tinh. 
- K& thüc Cuc thi (02 dcit thi), Ban Tuyên giáo Tinh üy th chüc tng k& va 

trao giài cho các ttp th và cá nhân dot giài. 

8- Giãi quyêt kiên ngh 
Các tp th& cá nhân tharn gia Cuc thi nu có kin nghj g1ri van bàn v Ban 

T chirc Cuc thi (qua Ban Tuyên giáo Tinh üy) chm nht 02 ngày sau khi cong 

b kt qua thi d xern xét, giài quyt. 

9- Th 1 nay thay th Th 1 s 01-TL/BTCCT ngày 27/8/2021 cüa Ban T 
chirc Cuc thi. Trong qua trInh t chirc thirc hin nu có khó khän, vuóng rn&c phát 
sinh Ban To chiirc Cuc thi së b sung, diêu chinh kjp th?i, báo dam Cuc thi theo 
K hoach s 23-K}I/1TGTU ngày 26/8/2021 cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy. 

Noi nhân: 

- Thung trrc Tinhüy, 
- Thu&ng trirc HDND tinh, 
- UBND tinh, 
- Các ban Dng, VPTU, 
- UB MTTQ, các to chirc CT-XH cap tinh, 
- Tri±ng DH Tan Trào, Tni&ng CD Nghê 

K5 thuat - Cong ngh, 
- Các cc quan báo chi cüa tinh, 
- Các Co quan, don vi có trang thông tin 
din tr, 

- Các huyn, thành ñy, DUTT Tinh üy, 
- Thành viên BTC, Ban ra dê và Thu k' 
Cuc thi, 

- Các phOng thuc Ban, 
- BTG các huyn, thành üy, DUTT Tinh uy, 
- Lu,i BTC Cuôc thi. 
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