
UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /SGD&ĐT-GDĐH&GDTX Lào Cai, ngày      tháng 01 năm 2022

V/v tích cực tham gia Cuộc thi trắc nghiệm
trên Internet “Tìm hiểu 75 năm lịch sử

Đảng bộ tỉnh Lào Cai”.

Kính gửi:
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các Trung tâm GDNN-GDTX.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet
Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 - 05/3/2022); Sở Giáo dục và

Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, trường học trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền,
cung cấp thông tin về Cuộc thi (theo Thể lệ đính kèm), các tài liệu tham khảo và hướng
dẫn, động viên, khích lệ  cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và phụ huynh học sinh tích

cực hưởng ứng, tham gia; thông tin cụ thể về Cuộc thi như sau:
1. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm bằng hình thức trực tuyến hằng tuần trên mạng

internet tại website của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai (địa chỉ:
http://bantuyengiao.laocai.org.vn) - Mục Cuộc thi trắc nghiệm trên internet Tìm hiểu 75
năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 - 05/3/2022) và các báo, tạp chí điện tử,
trang/cổng Thông tin điện tử đã liên kết với trang trên cổng Thông tin điện tử của Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai.

2. Thời gian tham gia Cuộc thi
- Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành theo tuần; tuần thi thứ nhất từ ngày

10/01/2022 và kết thúc vào ngày 20/02/2022 (3 tuần thi).
- Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 09 giờ 00’ phút ngày thứ hai hằng tuần và

kết thúc vào 22 giờ 00’ phút ngày chủ nhật, cụ thể:
+ Tuần 1: Từ 9h00’ ngày 10/01/2022 đến 22h00’ ngày 16/01/2022.

+ Tuần 2: Từ 9h00’ ngày 17/01/2022 đến 22h00’ ngày 23/01/2022.

+ Tuần 3: Từ 9h00’ ngày 14/02/2022 đến 22h00’ ngày 20/02/2022.

3. Tạo tài khoản cá nhân: Để đăng ký tài khoản, người dùng có thể truy cập vào

đường dẫn: http://bantuyengiao.laocai.org.vn. Truy cập vào trang web hoặc ứng dụng,
người dùng chọn mục “Đăng ký”, nhập số điện thoại và nhận mã kích hoạt. Điền các

thông tin cá nhân (theo hướng dẫn) để tạo tài khoản.
Lưu ý: Các đơn vị cập nhật thường xuyên thông tin, số liệu tham gia cuộc thi về

Sở GD&ĐT (Phòng GDĐH&GDTX, email: phonggddh@laocai.edu.vn) sau mỗi tuần thi
(trước thứ ba tuần kế tiếp) gồm: Tên đơn vị; số người tham gia; đạt tỷ lệ % (trên tổng số

người của đơn vị); số lượt thi; những khó khăn, vướng mắc; đề xuất với Ban tổ chức.

Sở GD&ĐT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- Các Huyện, Thị, Thành uỷ;
- Lãnh đạo Sở; Công đoàn ngành;

- Các phòng trực thuộc Sở;
- Cổng TTĐT Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT,GDĐH&GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Dũng 
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