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HỘI LHPN TỈNH QUẢNG TRỊ 

BAN THƯỜNG VỤ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 Số:21/KH-BTV Quảng Trị, ngày 10 tháng 6 năm 2022 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội 

đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh 
Quảng Trị lần thứ XV 

--- 

 

 Thực hiện chủ đề năm 2022 của Hội LHPN tỉnh :“Đổi mới, sáng tạo 

trong tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần 

thứ XIII” nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ XV 

trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ 

Hội LHPN tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến với 

những nội dung cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân ý 

nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Đại hội đại biểu phụ nữ 

toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ XV; 

đồng thời, phát huy tính chủ động sáng tạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, 

của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần 

đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. 

- Tạo thành đợt sinh hoạt, thúc đẩy các phong trào thi đua sôi nổi của 

phụ nữ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại 

hội đã đề ra; cụ thể hoá tinh thần Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công 

tác; gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết rộng rãi trên địa bàn tỉnh. 

- Thông qua cuộc thi nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin  

trong công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả quán triệt, học tập Nghị 

quyết; từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về Đại hội và 

công tác bình đẳng giới. 

 - Tổ chức cuộc thi đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả, thu hút đông 

đảo sự tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG 

1. Nội dung 

- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam khoá XII tại Đại hội. 

- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIV tại Đại hội. 
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 - Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đại 

biểu phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ XV. 

 - Các kỳ Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Trị từ khi tái lập tỉnh đến nay 

và một số nội dung khác của Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ 

XV… 

 - Một số bài hát, câu thơ, hình ảnh liên quan đến phụ nữ Quảng Trị. 

2. Hình thức 

Thi trắc nghiệm trực tuyến tại website của Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: 

https://hoiphunu.quangtri.gov.vn/ 

- Cuộc thi được diễn ra trong 04 tuần, mỗi tuần 15 câu hỏi, kết quả thi được 

thông báo hàng tuần. 

 - Người tham gia dự thi truy cập vào website Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: 

https://hoiphunu.quangtri.gov.vn/ , click vào banner “Cuộc thi trắc nghiệm 

trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 
XIII, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ XV” và làm theo hướng 

dẫn của Ban Tổ chức cuộc thi hoặc thông qua đường link tại trang Fanpage: 

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị 

+ Lưu ý:  

(1) Mỗi người có thể tham gia nhiều lượt thi trong tuần, nhưng không 

quá 01 lượt/ngày. Khi tổng hợp kết quả, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ lấy kết quả 

lần thi có tính chính xác nhất làm kết quả chính thức (có nhiều câu trả lời đúng 
nhất, thời gian làm bài thi nhanh nhất, dự đoán số người tham gia chính xác 

nhất). 

(2) Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm trong trường hợp phát 

sinh khách quan do sự cố điện lưới, bị mất kết nối Internet, làm ảnh hưởng đến 

việc tham gia Cuộc thi. 

3. Thời gian 

- Được tiến hành hàng tuần, dự kiến bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 

1/7/2022, kết thúc vào ngày 31/7/2022 (04 tuần). 

- Thời gian thi mỗi tuần được tính từ lúc 8h00 ngày thứ hai hàng tuần, 

kết thúc vào lúc 16h của ngày thứ sáu. 

4. Đối tượng 

Là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư 

ký). 

5. Trao giải cuộc thi 

- Kết quả Cuộc thi hàng tuần được công bố trên website Hội LHPN tỉnh 

và trang Fanpage Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị, chậm nhất vào lúc 10 

https://hoiphunu.quangtri.gov.vn/
https://hoiphunu.quangtri.gov.vn/
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giờ 00 thứ hai hàng tuần; tổng kết và trao giải Cuộc thi dự kiến vào quý 

IV/2022. 

6. Quy định chung 

 - Mỗi thí sinh chỉ đăng ký 01 tài khoản duy nhất, điền đầy đủ thông tin 

theo quy định. Sau khi hoàn thành bài dự thi thí sinh phải bấm nút “Gửi bài 
thi” để hệ thống cập nhật kết quả và thời gian làm bài dự thi (có hướng dẫn cụ 
thể kèm theo). 

 - Trường hợp thí sinh đăng ký 2 tài khoản trở lên hoặc cung cấp sai thông 

tin sẽ bị loại khỏi Cuộc thi. 

7. Thể lệ.  

Do Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành. 

8. Cơ cấu giải thưởng:  

Ban tổ chức sẽ tổng kết và trao giải cho cá nhân đạt giải theo tuần và 

trao giải tập thể chung cuộc sau 4 tuần thi.  

Mỗi tuần có 03 giải thưởng dành cho cá nhân 

- 01 Giải Nhất trị giá 500.000 đ 

- 01 Giải Nhì trị giá 400.000 đ 

- 01 Giải Ba trị giá 300.000đ 

Giải chung cuộc dành cho tập thể (có số lượng người tham đông): 

- 01 Giải Nhất trị giá 1.000.000 đ 

- 01 Giải Nhì trị giá 700.000 đ 

- 01 Giải Ba trị giá 500.000đ 

9. Tổng kết và trao giải: Dự kiến vào tháng 10/2022. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội LHPN tỉnh 

- Giao Ban Xây dựng tổ chức Hội LHPN tỉnh làm bộ phận thường trực 

chủ trì xây dựng và triển khai các nội dung Cuộc thi: 

+ Ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi, Quyết định thành lập Ban Tổ 

chức, Tổ Thư ký, Ban Giám khảo và Thể lệ… 

+ Có trách nhiệm chỉ đạo, phát động và tổ chức Cuộc thi trong toàn tỉnh. 

+ Chỉ đạo công tác tuyên truyền về Cuộc thi trên các phương tiện truyền 

thông, trên các chuyên trang, chuyên mục, trang thông tin điện tử, bản tin nội 

bộ… để cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ tìm hiểu và tích cực tham gia. 

+ Xây dựng, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trên website Hội LHPN 

tỉnh, trang Fanpage Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị. 
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+ Phối hợp với Văn phòng, Ban Kinh tế, Gia đình xã hội chuẩn bị nội 

dung bộ câu hỏi. 

+ Chủ trì xây dựng bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi. 

+ Cung cấp thông tin kết quả Cuộc thi để đăng tải trên Website, Fanpage 

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị. 

+ Tham mưu tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi; báo cáo tổng kết Cuộc thi. 

2. Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và Hội Phụ nữ LLVT; Nữ 

công LĐLĐ tỉnh 

- Căn cứ vào Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, chủ động 

xây dựng kế hoạch; phát động rộng rãi đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, 

công nhân lao động, nữ thanh niên, hội viên, phụ nữ của địa phương, đơn vị 

tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc thi bằng nhiều hình thức như 

tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

hoặc đăng tải các nội dung cuộc thi trên các tờ thông tin, website, fanpage của 

các đơn vị. Cung cấp thông tin, tài liệu, hướng dẫn các nội dung của Cuộc thi 

trên các kênh thông tin của Hội Liên hiệp Phụ nữ. 

- Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở đơn vị mình 

để tham gia cuộc thi đạt kết quả tốt. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến“Tìm hiểu 
Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đại 
biểu phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ XV”, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề 

nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và Hội Phụ nữ 

LLVT; Nữ công LĐLĐ tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện. 

 (Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có thông tin cần trao đổi liên hệ 

đồng chí Lê Thị Lan, UVBTV, Trưởng ban Xây dựng tổ chức hội, sđt 

0913.383.637). 

 
Nơi nhận: 

- ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam (B/cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/cáo); 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (B/cáo); 

- UBMTTQVN tỉnh (B/cáo); 

- Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố (T.hiện); 

- Hội Phụ nữ LLVT (T.hiện); 

- Nữ công LĐLĐ tỉnh (T.hiện); 

- Văn phòng, các ban chuyên môn CQ Hội LHPN 

tỉnh; 

- Lưu VT, Ban XDTC. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Trần Thị Thanh Hà 
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