
HƯỚNG DẪN THAM GIA DỰ THI 

“Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng”. 

- Người tham gia dự thi có thể sử dụng máy vi tính hoặc máy tính bảng, điện thoại 

thông minh có kết nối internet để tham gia Cuộc thi. 

- Người dự thi truy cập trực tiếp vào địa chỉ: Trang thông tin điện tử tỉnh Lâm 

Đồng: www.lamdong.dcs.vn; trên website của Báo Lâm Đồng điện 

tử: http://baolamdong.vn; Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng online: 

http://lamdongtv.vn; Trang thông tin điện tử các các sở, ban, ngành, các huyện, thành 

phố; sau đó click vào biểu tượng “Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng”. 

- Tại Trang chủ của Cuộc thi, người dự thi thực hiện các bước sau để tham gia thi: 

Bước 1: Lick vào “Tham gia cuộc thi” 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Vào giao diện chính:  

- Người dự thi nhập các thông tin cá nhân: Họ tên 

(ký tự có dấu), số điện thoại di động cá nhân, chọn địa 

phương đang sinh sống; (nếu là đảng viên chọn thêm 

Đảng bộ trực thuộc và nhập vào chi bộ nơi mình đang 

sinh hoạt đảng). Sau đó click “Vào thi”. 

- Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng cách lựa chọn 

phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi ở phần “Trả lời 

câu hỏi”. 

- Sau khi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, người dự 

thi phải dự đoán có bao nhiêu lượt dự thi trả lời đúng cả 

10 câu hỏi. Sau đó click vào “Kết thúc bài thi” để kiểm 

tra lại bài thi, nếu cần sửa chữa thì lick vào “Quay lại” 

nếu đồng ý thì  lick vào “Hoàn thành” 

- Mỗi người dự thi có thể tham gia nhiều lượt thi trong tuần. Khi tổng hợp kết quả, 

Ban tổ chức sẽ lấy kết quả lần thi có tính chính xác nhất làm kết quả chính thức.  

* Lưu ý: Các địa phương, cơ quan, đơn vị cần hướng dẫn chi tiết mục kê khai 

thông tin cá nhân để xác định được người dự thi thuộc địa phương, đảng bộ mình./. 
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