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THE LE 
To chéc CuÙc thi tryce tuyên tim hiêu kiên thée vê 

hÙi nhp kinh tê quôc tê n�m 2022 

- MUC DiCH -YÊU CÀU: 

Tuyên truyên, phô biên các kiên thérc, chính sách, pháp lut vÁ hÙi nhp kinh tê 

quÑe té cho các cán bÙ công chéc, viên chéc, các to chúc doàn thê, hiÇp hÙi, các 

truong, hoc sinh, sinh viên, doanh nghiÇp... trén �ja bàn tinh góp phân nâng cao irách 

nhiÇm, n�ng lyc quan lý nhà nuóc, nâng cao eác kiên théc vê hÙi nhp kinh tê quôc tê, 

giúp dinh huóng ho¡t dÙng sån xuât kinh doanh phù høp, �áp úng các yêu câu cça th 

truong trong thÝi ký hiÇn �¡i hóa và hÙi nhp 

II -DOI TUONG, THANH PHAN THAM GIA: 

1-Doi turgng tham gia cuÙe thi: 

- Cán bÙ công chéc, viên chéc, các to chúc doàn thê. hiÇp hÙi, các trudng, hÍe 

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

2-Thành phân:. 

- Các to chuc, cá nhân là cán bÙ công chúc, viên chéc, các tô chúc �oàn the, 

hiÇp hÙi, các truong, hÍc sinh, sinh viên, doanh nghiÇp... trên dËa bàn tinh 

- Moi don vi cù 1 nguoi chju trách nhiÇm chinh trong liên hÇ vói Ban tó chétc 

CuÙc thi. 

- Tùy theo sô lugng thi sinh däng ký tham då, Ban Tô chéc CuÙc thi së bô trí 

chia dot và thÝi gian thi cu thê. 

- Các thành viên Ban Tô chéc cuÙc thi, không duoc tham gia CuÙe thi. 

I-THOI GIAN, DIA �IÉM: 

1- Thoi gian, �ja diêm ��ng ký: 
- Các don vË tham gia cuÙc thi güi danh sách ��ng ký vê Ban Tô chéc trróe 

gay 11/11/2022 

- Phiêu d�ng ký güi b�ng giây ho·c file diÇn të theo dja chi: 

So Công Throng Vinh Long, só 2A, duong Hing Vrong, phwong 1, thành 
pkó Vinh Long, tinh V+nh Long. 

DiÇn thoai 0270 3834.991 Fax: 070 3826.347 



Email khtesctvlagnail.com 

2-Thoi gian, �iêm tô chre cuÙc thi: 

Thoi gian: dr kién cuói tháng 1/2022 

Ban Tó chrc sê thông báo thoi gian thi chính thrc sau khi có danh sách thí sinh 

dang ky du thi 

Dja dienm: thi sinh së thi truc tuyên t¡i t¡i co quan làm viec cua môi doim vË, 

theo phuong thire thi trrc tuyén trén ph£n mêm thi tr�c nghiÇm do So Cóng Thuong 
quán ly tai dia chi. trade.vinhlong gov.Vn/THI TRIJC TUYÈN HTQT. Mói cá nhán së 

duyc cung cap mÙt tài khoàn riéng dé d�ng nhâp. 

IV- NOI DUNG - HINH THÚC THI: 

1. Noi dung thi: 

- Tim hieu các kién thúc liên quan dén l+înh vuc hÙi nhp kinh tê quoc tê. các 

kien thuc. quy dinh lién quan dèn HiÇp dinh RCEP 

2. Hinh thúc thi: 

Thi träc nghiÇm bàng hinh théc truc tuyên trên phân mèm trác nghiÇm. Moi 
bai thi thue hiÇn trong 30 phút vói 25 câu hoi duge sáp xép ngâu nhiên tir bÙ dÁ thi 
gom 100 cáu hoi 

- Sau khi các don vË ��ng ký danh sách thí sinh tham gia CuÙc thi. Ban To chúc 
cáp tai kho£n dë thåc hiÇn bài thi. 

- Cách châm diêm xép h¡ng theo nguyên t�c thé tyu uu tiên: 

-Giài thuong cá nhâân: sô luong câu trà lÝi dúng. thÝi gian hoàn thành bài thi. 

Giài thuóng tp thê: sô luong thí sinh có câu trà loi dúng. sô lugng thi sinh 
tham gia, thoi gian trung binh thåc hiÇn bài thi. 

Thi sinh tham gia cuoc thi droe cung cip tài lieu than1 khao có liet quan dë 
co buóe chuán bË trróc. 

V. CO CÁU GIÁI THUONG: 

Cá nhan 

91 Giai nhát: 750.000 dong 

+ 01 Giai nhi: 500.000 dong 
01 Giai ba: 400.00) dong 

05 Giai khuycn khich (moi giai): 300 000 dông. 
Tap thé 

01 Giai nhát: 1.8O0,000 don 

(01 Giai nhi: 1.500. 000 dong 

01 Giai ba: 1.200 000 dong 

+ Toi da 15 Giai khuyen khich (moi giai): 700.000 dông. (so gi£i khuvên 
khich không quá 50% só dÙi khong droe giai) 



VI. THÖNG TIN LIEN QUAN: 

Don vi tô chúc: So Công Thuong V+nh Long 

Ho tro ký thut cho CuÙe thi: 

- Vän phòng Só Công Thuong 
- Cán bÙ phu trách: Hoàng ThË Di¿m Phúc (sdt: 0971.408.809) 

Nguyen Thi Quóc Ai (sdt: 0945.085.03 1) 

*Ghi chú: 
- Các don vË tham gia cuÙc thi gëi danh sách ��ng ký vê Ban Tô chéc truóc 

ngày 11/11/2022 

- DÙi nào d� �äng ký tham gia nêu hçy thi phài thông báo b�ng v�n bàn cho 

Ban To chúc truóe 5 ngày truóc khi dien ra CuÙc thi. 

- Truong hop có sy thay �ôi vê thành viên tham gia cça �ôi phài thông báo vÛi 

Ban To chúc truóoc khi CuÙc thi di¿n ra �Ã Ban Tô chéc xem xét, quyêt dinh. 
- DÙi thi durge xét giài tp thÃ là �Ùi có sóthí sinh tham gia cuÙc thi tir 10 nguòi 

tro lên. 

Cuoc thi së duoc tô chéc theo phuong théc tråc nhiÇm, trên phân mèm thi 
trrc tuyên t¡i dËa chi: trade.vinhlong.gov.vn/THI TRUC TUYEN HTQT do So Công 

Thuong quán lý. 
Trên dây là thÃ lê Quy ché cuÙc thi tryc tuyén tim hièu ki¿n théc vè hÙi nhp 

kinh tê quôc tê n�m 2022./. 
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