TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH KHÁNH HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN
TÌM HIỂU DI SẢN VĂN HOÁ
Khánh Hòa, ngày 03 tháng 6 năm 2022

Số: 355 /TL-BTC
THỂ LỆ
Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Di sản văn hoá tỉnh Khánh Hòa
Thực hiện Kế hoạch số 347 /KH-BTDT ngày 03/6/2022 của Trung tâm
Bảo tồn di tích về tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Di sản văn hoá tỉnh
Khánh Hòa.
Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hòa ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến
Tìm hiểu Di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa như sau:
I. TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
1. Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Di sản văn hoá tỉnh Khánh Hòa.
2. Phạm vi : Cuộc thi được phát động trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.
3. Đối tượng tham gia: Học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC
1. Nội dung thi:
- Kiến thức về di sản văn hóa thế giới ở Việt Nam.
- Tìm hiểu di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa
phi vật thể trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.
- Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo quy định của Luật Di sản
văn hóa.
2. Hình thức thi: Cuộc thi tổ chức thi dưới hình thức trực tuyến trên Trang
thông tin điện tử của Trung tâm Bảo tồn di tích, địa
chỉ https://ditichkhanhhoa.org.vn, Chuyên mục “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu di
sản văn hoá tỉnh Khánh Hòa”.
3. Thời gian tổ chức cuộc thi: Cuộc thi sẽ diễn ra từ 00h00 ngày
15/6/2022 đến hết ngày 24h00 ngày 12/7/2022. Cụ thể như sau:
- Tuần 1: 0h00 ngày 15/6/2022 đến 24h ngày 21/6/2022;
- Tuần 2: 0h00 ngày 22/6/2022 đến 24h ngày 28/6/2022;
- Tuần 3: 0h00 ngày 29/6/2022 đến 24h ngày 05/7/2022;
- Tuần 4: 0h00 ngày 06/7/2022 đến 24h ngày 12/7/2022.
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III. CÁCH THỨC DỰ THI VÀ XÉT GIẢI
1. Đăng ký dự thi:
a) Thí sinh tham gia đăng ký dự thi trực tiếp tại địa chỉ website của Cuộc
thi: https://ditichkhanhhoa.org.vn, Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Di
sản văn hoá tỉnh Khánh Hòa.
Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc đăng ký thành viên, cung cấp
đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc theo hướng dẫn tại chuyên mục. Bài dự
thi của cá nhân sẽ bị coi là không hợp lệ nếu bị phát hiện có thông tin đăng ký
không chính xác.
b) Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là một trong những căn cứ để Ban Tổ
chức xét giải. Mọi thay đổi về thông tin đăng ký của người dự thi trong quá trình
diễn ra cuộc thi cần được thông báo kịp thời cho Ban Tổ chức theo số điện thoại
liên hệ tại thể lệ này.
2. Cách thức thi:
- Mỗi người có 01 lượt thi tại mỗi tuần thi. Ở mỗi lượt thi, người thi trả lời
11 câu hỏi (bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, 01 câu dự đoán số lượng người dự
thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm) trên máy tính và các thiết bị di
động có kết nối internet.
- Sau khi đăng ký tài khoản, người tham gia thi sẽ chọn mục “Vào thi” để
bắt đầu thi.
- Mỗi tuần thi, người có điểm số cao nhất và nhì được nhận phần thưởng
của cuộc thi. Một người có thể được nhận giải thưởng tại nhiều tuần thi. Kết quả
mỗi tuần thi được công bố sau một ngày khi kết thúc đợt thi tuần.
- Mỗi cá nhân được dự 01 lần thi/ 01 tuần, mỗi lần thi tối đa 10 phút.
3. Cách thức xét giải:
Ban Tổ chức sẽ lựa chọn người đạt giải là người dự thi có số câu trả lời
trắc nghiệm đúng và có kết quả câu dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất so với kết
quả tổng hợp cuối cùng của Ban Tổ chức về số lượng người trả lời đúng các câu
hỏi trắc nghiệm của cuộc thi, được xếp thứ tự từ cao xuống thấp để chọn giải
nhất, nhì theo quy định tại thể lệ này.
Trường hợp nhiều người dự thi có cùng kết quả trả lời đúng hoặc gần đúng
nhất câu hỏi dự đoán số lượng người trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm, thứ tự
ưu tiên sẽ là người gửi bài sớm hơn (được tạo bản ghi trước trong hệ thống dữ
liệu cuộc thi).
Trong trường hợp có hai hoặc nhiều người bằng điểm và có cùng thời gian
thi bằng nhau, Ban Tổ chức trao giải thưởng như nhau.
Ban Tổ chức thành lập Hội đồng xét giải để quyết định những vấn đề phát
sinh trong quá trình đánh giá và xét giải cuộc thi.
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IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
Cá nhân đạt giải được Ban Tổ chức trao giải thưởng như sau:
- 01 Giải Nhất: 1.000.000 đồng (một triệu đồng);
- 02 Giải Nhì: 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng);
Việc chọn bài thi đạt giải và giải quyết những vấn đề phát sinh do Ban Tổ
chức Cuộc thi quyết định.
Người đạt giải được nhận giải thưởng bằng hình thức chuyển khoản theo
tài khoản ngân hàng đăng ký tham gia cuộc thi, hoặc người thi không có số tài
khoản ngân hàng thì mang theo giấy tờ tùy thân nhận thưởng trực tiếp tại Trung
tâm Bảo tồn di tích Khánh Hòa (trong giờ hành chính), địa chỉ số 54, đường Sinh
Trung, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang.
Ban Tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả hàng tuần trên website
https://ditichkhanhhoa.org.vn, sau khi kết thúc đợt thi mỗi tuần.
Trường hợp người nhận giải thưởng bằng hình thức chuyển khoản qua tài
khoản ngân hàng mà đăng ký thông tin không đúng làm cho việc chuyển khoản
sai, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm. Trường hợp đăng ký nhận giải thưởng
trực tiếp, sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày công bố kết quả giải thưởng, nếu
người đạt giải không đến nhận, Ban Tổ chức sẽ hủy kết quả giải thưởng.
V. KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU
NẠI VỀ CUỘC THI
1. Ban Tổ chức sẽ chủ động loại bỏ và không công nhận kết quả thi đối với
người dự thi trong các trường hợp sau:
- Sử dụng thông tin không đúng hoặc không có thật để đăng ký dự thi;
- Sử dụng thông tin của người khác để dự thi;
- Nhờ người khác thi hộ hoặc thi hộ người khác;
- Có hành vi vi phạm khác về đạo đức, thuần phong mĩ tục; làm ảnh hưởng
đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan và an toàn thông tin của cuộc thi.
2. Trường hợp có khiếu nại liên quan đến cuộc thi, người khiếu nại gửi văn
bản đến Ban Tổ chức xem xét, giải quyết trước khi tiến hành trao giải thưởng.
VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ
1. Tra cứu, tìm hiểu thông tin, thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt
động của cuộc thi:
Địa chỉ website: https://ditichkhanhhoa.org.vn, Chuyên mục “Cuộc thi Tìm
hiểu Di sản văn hoá tỉnh Khánh Hòa”.
2. Địa chỉ thông tin hỗ trợ đăng ký, cách thức tham gia cuộc thi:
Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hoà.
Điện thoại: 0258.3813758.
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3. Địa chỉ thông tin hỗ trợ hướng dẫn, giải đáp thắc mắc nội dung tham gia
thi:
Phòng Nghiệp vụ Bảo tồn di tích, Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hoà.
Điện thoại: 0258.3820598.
Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Di sản văn hoá tỉnh Khánh
Hòa của Trung tâm Bảo tồn di tích./.
Nơi nhận: (VBĐT)
- Các đơn vị, cơ quan liên quan:
- Các phòng, Ban, Đội thuộc Trung tâm;
- Lưu: VT, HCTH.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH
Trần Đình Dũng

