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KÍNH GỬI: CÔNG ĐOÀN CÁC ĐƠN VỊ  

 

Thiết thực chào mừng 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Công đoàn 

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tổ chức cuộc thi trong toàn thể CBVC Nhà 

trường với mục đích, nội dung và thể lệ như sau:  

1. MỤC ĐÍCH:  

  Cuộc thi là một sinh hoạt chính trị - xã hội rộng lớn của CBVC Nhà trường, nhằm 

tuyên truyền, giáo dục CBVC hiểu sâu sắc hơn về truyền thống của giai cấp công nhân và 

của tổ chức Công đoàn Việt Nam.  

2. THỂ LỆ CUỘC THI:  

* Đối tượng dự thi: Toàn thể CBVC trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. 

 * Nội dung: 

Tham gia cuộc thi truy cập vào website: qui.edu.vn để trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm 

về lịch sử xây dựng và phát triển của Công đoàn Việt Nam, công đoàn trường Đại học 

Công nghiệp Quảng Ninh. Mỗi câu hỏi đều có 4 phương án trả lời để người dự thi lựa 

chọn 1 phương án đúng.  

Sau khi trả lời câu hỏi trắc nghiệm, người tham gia phải trả lời câu hỏi dự đoán về 

số người tham gia cuộc thi (là cơ sở để xếp giải khi có nhiều người cùng trả lời đúng). 

  * Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ 10 giờ ngày 24/7/2014 đến 16h ngày 30/09/2014. 

  * Nguyên tắc xếp giải: 

- Giải cá nhân: 

+ Giải thưởng được trao lần lượt cho người có số câu trả lời đúng nhất (xếp từ trên 

xuống đến hết cơ cấu giải) 

+ Khi có nhiều người cùng có kết quả tuyệt đối (30/30) thì sẽ căn cứ vào lần lượt 

các điều kiện: 

 Số dự đoán gần nhất với số người dự thi được chốt vào 16h ngày 30/09/2014. 

 Nếu số dự đoán cũng giống nhau thì căn cứ vào thời gian ai tham gia dự thi 

sớm hơn thì được xếp giải cao hơn. 



 Nếu cả 2 điều kiện trên vẫn chưa xác định được thì căn cứ vào thời gian 1 

bài thi ai nhanh hơn thì được xếp giải cao hơn.   

- Đối với giải tập thể: Có 100% số người tham dự sớm nhất, và có nhiều người trả 

lời đúng nhất 

3. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: 

 + Giải tập thể: 

- 1 Giải nhất: 1.500.000đ 

- 1 Giải nhì:  1.000.000đ 

- 2 Giải ba:  300.000đ 

  + Giải cá nhân: 

- 1 Giải nhất: 500.000đ 

- 2 Giải nhì:  300.000đ 

- 3 Giải ba:  200.000đ 

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

Ban chấp hành Công đoàn trường đề nghị các Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn 

trực thuộc tuyên truyền và vận động đông đảo cán bộ đoàn viên Công đoàn của đơn vị 

mình tham gia đầy đủ và nghiêm túc, đây cũng là một tiêu chí đánh giá thi đua khen 

thưởng.  

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức sẽ công bố kết quả đạt giải trên trang website của 

nhà trường. 

Nơi nhận: 

              -  Đảng uỷ (để báo cáo); 

          - Các CĐ bộ phận, Tổ CĐTT thực hiện; 

          - Lưu: VPCĐ. 
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