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QUY CHÉ 
Cuoc thi trrc tuyên tim hiêu kiên théc 

vê hÙi nhâp kinh tê quôc tê n�m 2022 

C�n cr Quyêt dinh sÑ 09/QÐ-BCÐ ngày 12/11/2020 cüa Ban chi dao HÙi nhp 

quóc te vè kinh tÃ vÁ viÇc ban hành Ké hoach thrc hiÇn hÙi nhp kinh tê quôc té cùa 

Ban chi d¡o HÙi nhp quóc tÃ vè kinh té tinh V+nh Long giai do¡n 2021 2025: Ke 

hoach sÑ 707/KH-SCT ngày 13/4/2022 cça So Công Thuong vê viÇc thrc hiÇn công 

tác HÙi nhp kinh té quóc te tinh Vinh Long n�m 2022; Kë ho¡ch só 872/KH-SCT 
ngày 05/5/2022 vè viÇe tò chéc cuÙe thi tryre tuyén tin hiêu kién thùc vë hÙi nhp kinh 

te quoc tê n�m 2022, 

Can cu Quy¿t dËnh só 71/QD-SCT, ngày 11/5/2022 cça Sö Cong Thuong vê 

viçc thành lp Ban To chére cuÙc thi tryc tuyén tim hi�u kiên thúe vê hÙi nhp kinh te 

quoc tê n�m 2022; 

Ban To chéc cuÙc thi trrc tuyén tim hiêu kiên thirc vê hÙi nhp kinh te quoc tê 
n�m 2022 �ê ra Quy chê hoat dông cça CuÙc thi cu thê nhu sau: 

I. QUY DINH CHUNG: 

- CuÙc thi truc tuyên tìm hiêu kiên théc vê hÙi nhp kinh tê quôc tê n�m 2022 

do So Công Thuong to chéc nh�m tuyên truyên, phô biên các kiên théc, chinh sách. 
pháp luat vè hÙi nhâp kinh tê quôc tê cho các cán bÙ công chéc, viên chééc. các to 
chúc doàn the, hiÇp hÙi, các truÒng, hÍc sinh, sinh viên, doanh nghiÇp... trên dËa bàn 

tinh góp phân nâng cao trách nhiÇm, n�ng lyc quån lý nhà nuóc, nâng cao các kiên 

thuc ve hÙi nhp kinh tê quôc tê, giúp dËnh huóng hoat dông sân xuât kinh doanh phù 
hop, dáp úng các yêu câu cça thË truòng trong thoi ký hiÇn d¡i hóa và hÙi nhp. 

-Trong thoi gian diên ra CuÙc thi, Ban Tô chúc. Ban Giám khào, cáe to và các 
doi du thi phäi châp hành nghiêm chinh và dây dç các nÙi dung. yëu câu quy chê cça 
Ban To chéc dê ra; 

- Các don vË tham gia cuÙc thi gui danh sách d�ng ký ve Ban To chéc trróc 

ngày 11/11/2022 

- DÙi nào dã d�ng ký tham gia nêu húy thì phai thông báo b�ng vän bàn cho 
Ban Tô chúc truóc 5 ngày truóc khi diên ra CuÙe thi. 

Cuoe thi sê duge tó chire theo phuong thire trác nhiÇm. trên phân mèm thi truc 
tuyen tai dja chi: trade.vinhlong.gov.vn/THI TRUC TUYEN HTQT do So Công 

Thuong quän lý 



II. DÓI TUONG DU THI: 

- Cán bÙ công chíc. viên chéc, các tô chrc doàn thê, hiÇp hÙi, các trung, hoc 

sinh, sinh viên, doanh nghiÇp... trên dja bàn tinh 

- Mõi don vj eù 1 nguoi chju trách nhiÇm chinh trong liên hÇ vÛi Ban to chúc 

Cuoc thi 

III. THOI GIAN - D.A DIËM 

1. Thoi gian: 

Du kien to chtc euÙc thi vào cuôi tháng 11/2022. Thoi gian thi cu thê Ban To 
chuc sê hông báo sau thi có danh sách các don v/ tham gia thi 

2. Dia diêm: 

Cuoe thi sÁ duoc thuc hiÇn t¡i co quan làm viÇc cça môi don vË, theo phuong 

thuc thi truc tuyên trên phân mêm thi trãc nghiÇm do So Công Thuong quan iý. theo 

tai dja chi: trade.vinhlong.gov.vn/THI TRUC TUYEN HTQT. Mõi cá nhán së duoc 
cung câp mÙt tài khoan riêng dê d�ng nhâp. 

IV. VÈ NQI DUNG THI - HÌNH THèC THI 

1. Noi dung: 

- Tim hiêu các kiên théc liên quan dên lînh vrc hÙi nhâp kinh tê quôc tê. các 
kiên théc, quy �Ënh liên quan �ên HiÇp �Ënh RCEP 

2. Hinh théc: 

- Thi tr�c nghiÇm bäng hinh théc truc tuyên trên phân mêm tr�c nghiÇn1. Môi 
bài thi thuc hiÇn trong 30 phút vÛi 25 câu höi droc s�p xêp ngâu nhiên të bÙ dè thi 
gom 100 cáu hôi 

- Sau khi các don vi/ d�ng ký danh sách thí sinh tham gia CuÙc thi, Ban Tô chre 
sE câp tài khoàn dé thuc hiÇn bài thi. 

- Cách châm diém xêp hang theo nguyên t�c thú tu uru tiên: 

+Giài thuong cá nhân: sô luong câu trå loi dúng. thoi gian hoàn thành bài thi. 

+Gi£i throng tp thê: sô lugng thi sinh có c§u trá ldi dúng. sô luong thi sinh 
tham gia, thèri gian trung binh thuc hiÇn bài thi. 

*Thi sinh tham gia cujc thi d1rye cung cap tài liÇu thum khio có lièn quan de 
có buóe chuán bË trróc. 

V. QUY DINH KILAC: 

1. Doi vói Ban Tô chrc cuÙc thi: 

Ban Tó chúc cuoc thi chju trách nhiÇm triên khai tó chre CuÙc thi. 

Thông bo, vn dÙng các Cán bÙ công chúe, viên chírc, các tó chéc �doàn thê, 

hiÇp hÙi, cáce truàng, hÍe sinh, sinh viên, doanh nghiÇ... rên dja bàn tinh thanm gia. 



Xay drng Th� lÇ, Quy ché CuÙc thi, bång huóng dän sù dung phân mêm và cáic 

dieu kiÇn cân thiêt dê tô chúc thành công CuÙc thi. 

Phát hanh nÙi dung tài liçu tham kháo giri dên các don vË tham gia CuÙc thi. 

Ban To chúc CuÙc thi �uoc thành lp To Ra dÃ thi, HÙi dông duyÇt dê thi, Ban 

giám khào CuÙc thi, tô chúe tông kêt, khen thuong cho CuÙc thi. 

Xem xét, giäi quyêt nhïng khiêu nai cça các tô chúe, cá nhân du thi (nêu có). 

2. Doi vÛi Tô Ra dè thi: 

T Ra dÁ thi có trách nhiÇm biên soan dê thi và dáp án phù høp theo quy dËnh 

cua CuÙc thi trình HÙi �ông duyÇt �Á thi xem xét. 

Biên tp ma trn hÇ thÑng các câu tråc nghiÇm truÛc khi dua vào phân mêm thi 

Dam bào tinh bào mt cça bÙ �ê thi 

Xây dung tài liÇu cung câp cho các thi sinh tham gia CuÙc thi 

3. Doi vói HÙi �ông duyÇt �ê thi: 

Hoi dong duyÇt �Á thi có trách nhiÇm thâm �Ënh nÙi dung và tính phiù hop theo 

quy dinh cça CuÙc thi. 

HÙi dông duyêt dè thi có quyÁn yêu càu hùy bô, sta �ôi, bô sung nÙi dung câu 

hoi, thay �oi ma trn dê thi cho phù hop vÛi tinh chât cuÙc thi. 

Ra quyêt dinh phê duyÇt bÙ �è thi. 

Dàm bào tinh båo mt cua bÙ �ê thi. 

4. Doi vói Ban Giám khão: 

- Ban giám kh£o có trách nhiÇm tÑ chéc thi cho các thi sinh, bào mt �Ã thi và 

diêu hành quá trinh thi. 

Các thành viên Ban giám khào tham gia công tác châm thi, b£o �àm tinh 
khách quan, công bäng, chinh xác và chËu trách nhiÇm cá nhân vê kêt quá châm thi 

- Tp the Ban Giám khào thào lun xu lý nhïng truong hop vuóng m�c; nu 

không thóng nh¥t, Truong Ban két lun và chju trách nhiem vè kêt luan �ó. 

- Truong Ban Giám khào có trách nhiÇm nhân xél và báo cáo tông hop kêt quá 

Cuoc thi. 

- Diêm cça mõi cá nhân, don vË së duoc tính theo cách châm diem ß trên 

- C�n cu k�t quå châm thi, Ban Giám khào quyèt dinh các thú h¡ng cho các cá 

nhân, don vi. 

- Quyêt dinh cça Ban giám khào là quyêt djnh euôi cùng. 

3. Quy dinh dôi vói các don vË tham dy cuÙe thi: 

- Các cá nhân, don vË phäi ghi dây dú thông tin và gui phiêu däng ký vê Ban Tå 

chéc fruoc ngày 11/11/2022; Truong hop có su thay dôi vê thành viên tham gia cça 



dôi phài thông báo vói Ban Tô chéc truóc khi CuÙc thi diên ra dê Ban Tô chéc xem 

xét, quyêt dËnh. 
- Các don vË du thi phäi châp hành nghiêm chinh và dây dù các quy dËnh cça 

Ban To chúc 

- Các dom vj du thi cù thành phân tham du dúng theo dôi tugng, d�ng ký dúng 
ngày giÝ quy dËnh vói tinh thân tu nguyên, có trách nhiÇm và cam kêt tuân thç nghiêm 
túe các quy dinh do Ban Tô chéc dê ra. 

- Các don vË då thi phài dam bào tính nghiêm túc, trung thuc trong tham gia dr 
thi 

VI. CO CAU GIÅI THUÖNG: 
- Cá nhan: 

+01 Giài nhât: 750.000 dông 
+01 Giài nhì: 500.000 dông 
+01 Giài ba: 400.000 �ông 
+05 Giài khuy¿n khích (mói giäi): 300.000 �ông. 

- Tap the: 

+01 Gi£i nhât: 1.800.000 dông 
+01 Gi£i nhi: 1.500.000 dông 
+01 Giài ba: 1.200.000 dông 
+Toi �a 15 Gi£i khuyên khich (môi giai): 700.000 �ông. (so giai khuyên 

khich khng quá 50% sô dÙi không duge giäi) 
Trên dây là Quy chê cuÙc thi truc tuyên tim hiêu kiên théc vê hÙi nhap kinh te 

quoc tê n�m 2022./. 
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