
Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào,              

Lào - Việt Nam” năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương  

 ----- 

 

1. Mục đích 

-  Cuộc thi nhằm góp phần vào thành công của “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt 

Nam - Lào 2022”, thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 

45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. 

- Giáo dục truyền thống cách mạng, làm cho mỗi người dân, nhất là thế hệ 

trẻ của hai nước hiểu sâu sắc hơn về quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt 

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và 

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. 

- Thông tin rộng rãi, có sức lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân trong nước và 

cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế về ý nghĩa lịch sử, tầm 

quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác 

toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào 

- Việt Nam. 

2. Các quy định chung 

2.1 - Đối tượng dự thi 

- Tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đều có quyền tham gia dự 

thi, không phân biệt quốc tịch, dân tộc, nghề nghiệp, tôn giáo. Độ tuổi dự thi: Từ đủ 

14 tuổi trở lên tính đến thời điểm làm bài thi. 

- Ban Tổ chức khuyến khích công dân hai nước Việt Nam và Lào đang sinh 

sống, lao động và học tập ở nước ngoài, bạn bè quốc tế tham gia dự thi. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Nội dung, Ban Thư ký 

Cuộc thi không được tham gia dự thi. 

2.2 - Nội dung thi 

Cuộc thi tập trung vào những nội dung cơ bản sau: 

- Về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào qua các thời kỳ lịch sử, tập 

trung nhấn mạnh vào giai đoạn từ năm 1962 đến nay. 

- Các lãnh tụ Đảng, Nhà nước Việt Nam - Lào qua các thời kỳ. 

- Những cá nhân điển hình có đóng góp quan trọng cho việc phát triển quan 

hệ hợp tác Việt Nam - Lào. 

- Các thành tựu hợp tác trên tất cả các lĩnh vực mà hai nước đã đạt được 

trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước và trong giai đoạn 

hiện nay. 

- Các khuôn khổ hợp tác song phương giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai 

Chính phủ; giữa các địa phương của Việt Nam và Lào. 
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- Giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người; truyền thống văn hóa, 

lịch sử; các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Lào. 

- Tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày thiết lập quan hệ 

ngoại giao Việt Nam - Lào, Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào 

và các hoạt động trong “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt     

Nam 2022”. 

2.3 - Hình thức thi 

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên 

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các cơ quan báo chí 

phối hợp trong thời gian 12 tuần từ ngày 13/6/2022 - 05/9/2022. 

3. Cách thức tham gia 

- Cách 1: Truy cập vào phần mềm “Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt 

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022  tại địa chỉ: vietlao.dangcongsan.vn. 

- Cách 2: Truy cập vào banner “Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt 

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt 

Nam (dangcongsan.vn), mạng xã hội VCNet (vcnet.vn) hoặc các cơ quan báo chí 

phối hợp để vào phần mềm Cuộc thi. 

Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra 10 câu hỏi thi với các phương án trả 

lời có sẵn, trong đó có phương án đúng. Người dự thi lựa chọn phương án đúng, 

sau đó điền vào ô “Dự đoán số người trả lời đúng”, nhập mã xác thực và bấm vào ô 

“Gửi bài thi”. Người dự thi cần cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin định danh 

cá nhân, số điện thoại, địa chỉ để Ban Tổ chức liên hệ khi đoạt giải. 

Ban Tổ chức không hạn chế số lần tham gia của người dự thi, tuy nhiên chỉ 

công nhận 1 kết quả tốt nhất và có thời gian trả lời sớm nhất trong số các lần dự thi 

trong một tuần thi. Trong trường hợp một số người dự thi (từ 2 người trở lên) cùng 

trả lời đúng tất cả các câu hỏi thi, cùng dự đoán chính xác hoặc dự đoán gần đúng 

số người trả lời đúng, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian gửi bài thi để trao 

thưởng cho người có câu trả lời sớm hơn. Thời gian trả lời được tính từ khi bắt đầu 

cuộc thi hằng tuần (ngày, giờ, phút, giây theo đồng hồ điện tử của phần mềm   

chấm thi). 

Thời gian thi trắc nghiệm hằng tuần: Bắt đầu từ 16h00 ngày thứ Hai hằng 

tuần, kết thúc vào 15h00 ngày thứ Hai của tuần tiếp theo. 

Trong quá trình tham gia Cuộc thi, nếu có vướng mắc, các địa phương, đơn 

vị và người dự thi vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức qua các số điện thoại sau đây 

để được giải đáp: 080 48459 - 0867 062968. 

4. Giải thưởng Cuộc thi 

Mỗi tuần thi có các giải thưởng như sau: 

- 1 giải Nhất: 3.000.000 đồng 

- 2 giải Nhì: 2.000.000 đồng 

https://vietlao.dangcongsan.vn/
http://dangcongsan.vn/
https://vcnet.vn/
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- 5 giải Ba: 1.000.000 đồng 

5. Công bố kết quả và trao thưởng 

5.1 - Công bố giải thưởng Cuộc thi tuần 

Các giải thưởng được công bố ngay sau khi có kết quả cuộc thi tuần (chậm 

nhất là 18 giờ ngày thứ Hai hằng tuần) trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

mạng xã hội VCNet và các phương tiện thông tin đại chúng. 

5.2 - Trao thưởng 

Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng, bao gồm tiền thưởng, Giấy chứng nhận 

đoạt giải cho các cá nhân đoạt giải hằng tuần tại Lễ tổng kết Cuộc thi, dự kiến tổ 

chức trong tháng 9/2022. Trong trường hợp không thể đến dự Lễ tổng kết Cuộc thi, 

người đoạt giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về tài khoản 

ngân hàng, số điện thoại, địa chỉ liên hệ để Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam 

(Ban Thư ký Cuộc thi) gửi Giấy chứng nhận đoạt giải qua bưu điện và chuyển tiền 

giải thưởng qua tài khoản ngân hàng hoặc bưu điện sau Lễ tổng kết Cuộc thi. 

Ban Tổ chức cũng dự kiến sẽ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai Cuộc thi và những địa phương, đơn vị 

có số người dự thi cao nhất, có nhiều người đoạt giải… 

6. Các quy định khác 

Người dự thi phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân trùng khớp 

với giấy tờ tùy thân lên hệ thống Cuộc thi. Nghiêm cấm việc nhờ người khác thi 

hộ, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tham gia thi, nếu bị phát hiện sẽ 

bị hủy kết quả thi. 

Trong trường hợp Ban Tổ chức không liên hệ được với người đoạt giải theo 

thông tin cá nhân đã cung cấp lên hệ thống Cuộc thi, giải thưởng sẽ bị hủy bỏ trước 

khi diễn ra Lễ tổng kết Cuộc thi. 

Thí sinh có thể tham gia thi vào bất cứ thời gian nào trong khung giờ mà 

Ban Tổ chức thông báo. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với lỗi kết nối do 

đường truyền mạng hoặc  ỗi do thiết bị của người dự thi. 

Trong thời gian diễn ra Cuộc thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy 

định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình 

thực tế./. 

                                                                                       

                                                                                Ban Tổ chức Cuộc thi 

 


