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ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 

ĐẢNG ỦY KHỐI 

  CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH 

* 

Số 1003 -CV/ĐUK 

Tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi 

 trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam   

“Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

 

Ninh Thuận, ngày 08 tháng 7 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 

 

 

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên 

bờ sóng” năm 2022 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) do Ban Tuyên giáo Trung ương 

chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh tổ chức; đây là hoạt động quan trọng, ý nghĩa, thiết thực nhằm nâng 

cao hiểu biết của Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo trong 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thực hiện Công văn số 1312-CV/BTGTU, ngày 01/7/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 

kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022. Để thực hiện 

tốt công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền, qua đó tạo sức lan tỏa, vận động và 

thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động 

hưởng ứng tham gia Cuộc thi đạt kết quả cao nhất; Ban Thường vụ Đảng ủy khối 

Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt 

một số nội dung sau:  

1. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức tuyên truyền về Cuộc thi trực tuyến 

tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022; 

khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao 

động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực tìm hiểu, hưởng ứng tham gia 

Cuộc thi. 

2. Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền 

thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh 

công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về Cuộc thi; chỉ đạo công tác tuyên 

truyền trên các ấn phẩm, bản tin, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của 
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các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hướng dẫn tham gia Cuộc thi: (1) Truy cập 

Website: http://www.toquocbenbosong.vn để đăng ký/đăng nhập thông tin tham gia 

Cuộc thi; (2) Tìm và tải ứng dụng “Tổ quốc bên bờ sóng” trên điện thoại di động 

từ kho ứng dụng App Store (đối với hệ điều hành SOS) và CH Play (đối với hệ 

điều hành Android); (3) Truy cập gián tiếp thông qua các banner mời tham gia 

Cuộc thi được đăng trên giao diện trang chủ của các cơ quan báo chí, truyền thông 

để đăng ký/đăng nhập tham gia Cuộc thi. 

3. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở: Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh dành thời lượng thông tin, giới thiệu, mở chuyên trang, chuyên 

mục tuyên truyền về Cuộc thi; treo banner và hướng dẫn đường link tới Cuộc thi 

(http://www.toquocbenbosong.vn); hàng tuần cập nhật và thông báo kết quả các 

vòng thi tuần, vòng Bán kết và Chung kết toàn quốc. 

Yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm triển khai thực hiện nghiêm 

túc, có hiệu quả và báo cáo kết quả tham dự Cuộc thi về Ban Thường vụ Đảng uỷ 

Khối (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 30/9/2022 để tổng hợp báo cáo Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy. 

(Gửi kèm Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam 

“Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022). 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Thường trực Đảng ủy Khối, 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu VP, Ban Tuyên giáo Đảng ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Bắc 

http://www.toquocbenbosong.vn/
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THỂ LỆ CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ BIỂN, ĐẢO 

VIỆT NAM “TỔ QUỐC BÊN BỜ SÓNG” NĂM 2022 

----- 

 

1. Thời gian. 

- Cuộc thi dự kiến được tổ chức từ tháng 6 đến tháng 8/2022. 

- Lễ tổng kết và trao giải thưởng: Tháng 9-10/2022 (dự kiến được truyền hình 

trực tiếp trên các kênh sóng phát thanh, truyền hình của Trung ương và địa phương). 

2. Đối tượng dự thi. 

- Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người 

nước ngoài đang công tác, sinh sống và học tập ở Việt Nam, không giới hạn độ tuổi. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng chuyên môn, Hội đồng 

Giám khảo không được tham gia dự thi. 

3. Hình thức thi. 

3.1. Vòng thi tuần. 

Thí sinh tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo hình thức trực tuyến trong 

khoảng thời gian 04 tuần: 

+ Tuần 1: 27/6 đến 3/07/2022. 

+ Tuần 2: 04/7 đến 10/07/2022. 

+ Tuần 3: 11/7 đến 17/07/2022. 

+ Tuần 4: 18/07 đến 24/07/2022. 

3.2. Vòng bán kết. 

Vòng thi bán kết dự kiến tổ chức trong tháng 8-9/2022. Hình thức thi trực tiếp 

trên nền tảng truyền thông của Cuộc thi (có thể là trên Website hoặc App của cuộc 

thi). 

Số thí sinh tham gia vòng thi bán kết là 80 người, trong đó 40 người từ mỗi 

tuần thi (mỗi tuần lấy 10 người có điểm cao nhất), 40 người có điểm tích lũy cao 

nhất sau 4 tuần thi. 

Trong trường hợp các thí sinh có cùng điểm số tích lũy cao nhất thì sẽ xét ưu 

tiên theo thời gian tham gia để đạt được điểm số trên. 

3.3. Vòng chung kết toàn quốc. 

Vòng thi chung kết toàn quốc được tổ chức trực tiếp, dự kiến vào tháng 9-
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10/2022 tại thủ đô Hà Nội. Hình thức thi đối kháng trực tiếp. 15 thí sinh có tổng 

điểm số cao nhất của vòng thi Bán kết được tham gia Vòng chung kết, được bốc 

thăm thành 5 đội, mỗi đội có 3 thành viên. 

Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành thể lệ chi tiết để triển khai thực hiện. 

4. Cách thức tham gia. 

Cách 1: Truy cập Website: http://www.toquocbenbosong.vn để đăng ký/ đăng 

nhập thông tin tham gia Cuộc thi. 

Cách 2: Tìm và tải ứng dụng “Tổ quốc bên bờ sóng” trên điện thoại di dộng từ 

kho ứng dụng App Store (đối với hệ điều hành IOS) và CH Play (đối với hệ điều 

hành Android). 

Cách 3: Truy cập gián tiếp thông qua các banner mời tham gia cuộc thi được 

đăng trên giao diện trang chủ của các cơ quan báo chí, truyền thông để đăng ký/ 

đăng nhập thông tin tham gia Cuộc thi. 

5. Cơ cấu giải thưởng. 

5.1. Vòng thi tuần. 

- 10 thí sinh có điểm thi cao nhất hằng tuần được nhận giải thưởng tuần (tiền 

thưởng), gồm có: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 10 giải khuyến khích. 

- 01 giải tập thể dành cho nhóm thi có thành tích xuất sắc nhất (dự kiến). 

5.2. Vòng bán kết. 

80 thí sinh được chọn tham gia vòng thi bán kết, mỗi thí sinh được nhận Giấy 

chứng nhận kèm theo tiền thưởng của Ban Tổ chức. 

5.3. Vòng chung kết toàn quốc. 

- Giải đội tuyển: 01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì, 01 Giải Ba, 02 giải Khuyến 

Khích; mỗi giải gồm: Giấy Chứng nhận, biểu trưng kèm theo tiền thưởng của Ban 

Tổ chức. 

- Giải cá nhân: Người có số điểm tích lũy cao nhất tính đến sau khi kết thúc 

vòng chung kết toàn quốc, điểm cá nhân của vòng chung kết toàn quốc là số điểm 

của cả đội tuyển. 

         Số lượng giải thưởng sẽ do Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định điều 

chỉnh trong quá trình thực tế tổ chức các vòng thi. 
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