
 

THỂ LỆ 

Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân ViệtNam lần thứ 

VII; Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 

2018 – 2023 và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam 

 

Căn cứ Kế hoạch số     -KH/HNDT ngày     /3/2020 của Ban Thường vụ Hội 

Nông dân tỉnh về việc tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Hội 

Nông dân Việt Nam lần thứ VII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh 

Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Thể lệ Hội thi với các nội dung cụ thể 

như sau: 

1. Về thời gian cụ thể 4 đợt thi: 

- Đợt 1: Bắt đầu từ ngày 01/4/2020 đến 15/4/2020 

- Đợt 2: Bắt đầu từ ngày 16/4/2020 đến ngày 30/4/2020 

- Đợt 3: Bắt đầu từ ngày 01/5/2020 đến ngày 15/5/2020 

- Đợt 4: Bắt đầu từ ngày 16/5/2020 đến ngày 31/5/2020 

- Tổng kết trao thưởng vào dịp Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 

công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2020. 

2. Cách thức tham gia: 

a. Địa chỉ truy cập 

Truy cập vào Website Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tại địa chỉ: 

http://hoinongdankhanhhoa.org.vn rồi truy cập vào liên kết tại banner hội thi hoặc 

theo đường dẫn http://hoinongdankhanhhoa.org.vn/hoi-thi-truc-tuyen.html 

b. Điền thông tin và làm bài dự thi. 

- Điền đầy đủ các thông tin bắt buộc bao gồm:  

+ Họ và tên:  

+ Số điện thoại liên lạc: 

+ Đơn vị, bộ phận công tác: 

+ Địa chỉ cụ thể: 

- Sau khi điền đầy đủ thông tin, thí sinh bắt đầu tham gia dự thi. 

- Mỗi đợt thi có 15 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ dự đoán số lượng 

người tham gia dự thi theo từng đợt, nếu không dự đoán số lượng người tham gia 

dự thi mỗi đợt thì kết quả sẽ không được tính. 

- Thí sinh chỉ được chọn 1 đáp án đúng theo từng câu hỏi. 

* Lưu ý:Chỉ chấp nhận những bài dự thi được gửi đúng hạn theo thời gian 

quy định của Ban Tổ chức. Việc chấm, chọn, công bố kết quả giải thưởng dựa trên 
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các tiêu chí sau: Trả lời đúng các câu hỏi qua 4 đợt thi theo đáp án và dự đoán 

đúng hoặc gần đúng số lượng người tham gia của mỗi đợt thi. 

3. Cơ cấu giải thưởng: 

3.1. Đối với giải cá nhân: Sau khi kết thúc mỗi đợt thi, Ban Tổ chức sẽ tổng 

hợp điểm và công bố kết quả trên Website của Hội Nông dân tỉnh. Cơ cấu giải 

thưởng như sau: 

 Giải cá nhân: 01 giải Nhất: 500.000đ 

 01 giải Nhì: 300.000đ 

 01 giải Ba: 200.000đ 

3.2. Đối với giải tập thể: Sau khi kết thúc 4 đợt thi, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp 

điểm trong cả 4 đợt thi và công bố kết quả trên Website của Hội Nông dân tỉnh. Cơ 

cấu giải thưởng như sau: 

 Giải tập thể: 01 giải Nhất: 1.500.000đ 

 01 giải Nhì: 1.000.000đ 

 01 giải Ba: 700.000đ 

Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần 

thứ VII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam là một trong những hoạt 

động trọng tâm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt 

Nam (14/10/1930 – 14/10/2020). Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội 

Nông dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai cụ thể Thể lệ hội thi đến cán bộ, 

hội viên, nông dân để cuộc thi đạt kết quả cao nhất. 

Mọi thắc mắc, liên hệ đồng chí Nguyễn Hoàng Minh, chuyên viên Ban 

Tuyên giáo Hội Nông dân tỉnh, ĐT: 0905.167.248 
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