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THỂ LỆ 
Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về Thủ tướng Võ Văn Kiệt 

“Bác Sáu Dân với thế hệ thứ tư” 

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 583 -KH/TWĐTN-BTG ngày  04 /11/2022 

của Ban Bí thư Trung ương Đoàn) 

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

 

Thiết thực kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ văn Kiệt (23/11/1922-

23/11/2022), Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động tổ chức 

Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về Thủ tướng Võ Văn Kiệt với chủ đề “Bác Sáu Dân 

với thế hệ thứ tư”, Thể lệ Cuộc thi như sau: 

1. Tên gọi Cuộc thi: Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về Thủ tướng Võ Văn 

Kiệt với chủ đề “Bác Sáu Dân với thế hệ thứ tư”. 

2. Thời gian tổ chức Cuộc thi:  

- Cuộc thi gồm 06 số trực tuyến vào 20h00 các ngày 11/11, 14/11, 16/11, 

18/11, 21/11, 23/11 (thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần). 

3. Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam trong nước và nước ngoài. 

4. Nội dung Cuộc thi: 

- Tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp; những cống hiến to lớn của 

Thủ tướng Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân; phẩm 

chất đạo đức cao quý của Thủ tướng. 

- Thể hiện tình cảm của các tầng lớp Nhân dân, thanh thiếu nhi và bạn bè 

quốc tế đối với Thủ tướng Võ Văn Kiệt; học tập tấm gương đạo đức cách mạng 

của Thủ tướng. 

5. Hình thức tổ chức Cuộc thi 

Thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến 

- Cách thức dự thi: Ban Tổ chức Cuộc thi phát sóng trực tiếp (livestream) 

trên trang mạng cộng đồng Facebook “Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn” 

và “Ban Tuyên giáo TW Đoàn”; người chơi tương tác với người dẫn chương trình 

và trả lời câu hỏi trực tiếp trong buổi livestream dưới dạng bình luận chọn phương 

án đúng. 

- Quy định về cách thi:  

+ Mỗi chủ đề sẽ thi trong 01 buổi livestream, Mỗi buổi livestream thi 10 câu 

hỏi. Người dẫn chương trình đọc câu hỏi và 04 phương án trả lời. Sau khi người dẫn 

chương trình tuyên bố “Thời gian trả lời bắt đầu”, người chơi có 15 giây để chọn 01 
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đáp án đúng bằng cách bình luận trực tiếp trên các trang tổ chức livestream (không 

được trả lời khi người dẫn chương trình chưa tuyên bố “thời gian trả lời bắt đầu”). 

+ Hết 15 giây, người dẫn chương trình tự thông báo phương án đúng, cung 

cấp thông tin liên quan đến câu hỏi và công bố người thắng trong câu hỏi (là người 

có câu trả lời đúng và nhanh nhất). 

+ Người thắng câu hỏi nhiều nhất và nhanh nhất là người nhận được giải 

thưởng chung cuộc của buổi thi. 

6. Cơ cấu giải thưởng:  

- Giải thưởng cho người chiến thắng trong mỗi câu hỏi: 300.000 VND 

- Giải thưởng cho người chiến thắng buổi livestream: 3.000.000 VND 

7. Tổng kết trao giải:  

Trao giải và tổng kết cuộc thi vào số thứ 06, ngày 23/11 vào dịp kỷ niệm 

100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022). 

8. Các quy định khác cho tất cả các hình thức thi 

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Soạn thảo câu hỏi, Ban Giám khảo, Tổ Thư 

ký, cơ quan thường trực tổ chức Cuộc thi không được tham gia thi; 

- 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; 

- 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. 

Mọi thông tin chi tiết về Cuộc thi, xin vui lòng liên hệ bộ phận thường trực: 

Đ/c Nguyễn Đức Minh, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, điện thoại: 

098.789.0770 

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


