
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG 

Số:        /BVUBĐN-TCCB 

V/v triển khai tham gia Cuộc trực tuyến tìm 

hiểu Luật Thanh niên và Chương trình phát 

triển thanh niên thành phố Đà Nẵng  

giai đoạn 2021-2030 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   Đà Nẵng, ngày    tháng   năm 2022 

                                                                                                                  

Kính gửi: Các Khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. 

 

Nhằm hưởng ứng, tuyên truyền và tích cực tham gia Kế hoạch phối hợp 

số 56-KHPH ngày 24/02/2022 của Sở Nội vụ và Thành Đoàn Đà Nẵng về tổ chức 

cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Thanh niên và Chương trình phát triển thanh 

niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030”; 

Thực hiện Công văn số 962/SYT-TCCB ngày 03/3/2022 của Sở Y tế 

thành phố về việc thông báo cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Thanh niên và 

Chương trình phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030”. 

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đề nghị các Khoa/phòng tuyên truyền, giới 

thiệu, động viên, khích lệ toàn thể viên chức, người lao động trẻ tích cực tham gia 

hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Thanh niên và Chương trình phát triển thanh 

niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030”, cụ thể như sau: 

1. Thời gian tổ chức cuộc thi:  

* Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 07/3/2022 đến hết ngày 27/3/2022 (03 

tuần). 

* Tuần 1: bắt đầu từ 9h00 ngày 07/3/2022 và kết thúc lúc 23h59’ ngày 

13/3/2022. 

* Tuần 2: bắt đầu từ 9h00 ngày 14/3/2022 và kết thúc lúc 23h59’ ngày 

20/3/2022. 

* Tuần 3: bắt đầu từ 9h00 ngày 21/3/2022 và kết thúc lúc 23h59’ ngày 

27/3/2022. 

2. Đối tượng dự thi: Cán bộ Đoàn - Hội - Đội, đoàn viên, thanh niên 

đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng. 

3. Nội dung thi:  

- Các quy định của Luật Thanh niên năm 2020 ; những điểm mới của 

Luật Thanh niên năm 2020 só với Luật Thanh niên 2005. 

- Quyết định số 4256/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về ban hành Chương trình phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai 

đoạn 2021-2030. 

- Lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 



4. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm 

trên website trắc nghiệm trực tuyến MyAloha (myaloha.vn/). 

5. Đăng ký dự thi, thời gian tổ chức cuộc thi:  

- Ban Tổ chức đăng tải đường dẫn (link) tham gia hội thi trên trang 

facebook Tuổi trẻ Đà Nẵng. Các Thí sinh sẽ truy cập vào đường dẫn này để tham 

gia. 

- Thời gian nhận  bài thi tính từ khi Ban Tổ chức đăng tải đường dẫn 

(link) câu hỏi đến khi kết thúc hội thi. 

- Mỗi lần thí sinh đăng nhập vào để dự thi, máy tính sẽ lựa chọn ngẫu 

nhiên một bộ đề thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm đề thí sinh trả lời và 01 câu hỏi 

phụ (theo bạn, có bao nhiêu lượt người tham gia hội thi trong tuần này?). Thời 

gian làm bài của thí sinh là 10 phút. 

Thí sinh dự thi tiến hành các bước sau đây để trả lời câu hỏi của Ban Tổ 

chức: 

- Bước 1: Sử dụng các thiết bị đa phương tiện (máy tính, điện thoại thông 

minh, máy tính bảng…) có kết nối Internet truy cập Trang Facebook “Tuổi trẻ Đà 

Nẵng” bấm vào đường link cuộc thi trên trang fanpage. 

- Bước 2: Đăng ký tài khoản dự thi, điền thông tin bắt buộc:  

Thí sinh bấm vào đường link đến trang mà Ban tổ chức cung cấp để đăng 

ký tài khoản. Hệ thống sẽ yêu cầu thí sinh đăng ký tài khoản với thông tin bắt 

buộc: Họ và tên; Số điện thoại, Đơn vị Đoàn Trực thuộc Thanh Đoàn. Sau đó bấm 

“Cập nhật” 

- Bước 3: Làm bài thi. 

Sau khi đăng ký thành công, thí sinh bấm vào nút “làm bài thi” để bắt đầu 

phần thi của mình. Thí sinh trả lời câu hỏi bằng cách lựa chọn một phương án (mà 

thí sinh cho là đúng nhất) trong số các phương án Ban Tổ chức đưa ra, sau mỗi câu 

trả lời thí sinh phải bấm vào nút “lưu đáp án” để lưu lại đáp án của câu hỏi đó và 

chuyển sang câu hỏi khác. Trường hợp muốn sửa lại đáp án thì thí sinh quay lại 

câu hỏi đó, chọn lại đáp án và bấm vào nút “lưu đáp án”. 

- Bước 4: Dự đoán kết quả 

Sau khi kết thúc phần trả lời thí sinh thực hiện phần trả lời câu hỏi phụ là 

dự đoán là dự đoán số lượt người tham gia hội thi vào mục “theo bạn, có bao 

nhiêu lượt người tham gia hội thi trong tuần này?” 

- Bước 5: Kết thúc bài thi. 

Sau khi dự đoán số người trả lời, để hoàn thành bài thi, thí sinh bấm vào 

nút “kết thúc bài thi” để hoàn thành việc làm bài thi. Sau khi bấm nút kết thúc bài 

thi, kết quả làm bài và số dự đoán của thí sinh sẽ được chuyển về cơ sở dữ liệu của 

Ban Tổ chức. 



Trường hợp thí sinh không bấm nút “kết thúc bài thi” thì khi hết giờ làm 

bài, kết quả thi vẫn được phần mềm thi trắc nghiệm chuyển về cơ sở dữ liệu của 

Ban Tổ chức. 

Trường hợp thí sinh hết thời gian làm bài, thì máy tính tự động dừng 

phần làm bài của thí sinh, kết quả bài làm của thí sinh sẽ được chuyển về cơ sở dữ 

liệu của Ban Tổ chức và có thông báo “Hết thời gian làm bài thi”. Số dự đoán của 

bài thi này sẽ được mặc định bằng 0 (không). 

6. Danh mục tài liệu tham khảo chính 

       a) Ban Tổ chức chia sẻ các đường link tài liệu tham khảo về Đoàn trực 

thuộc. 

       b) Danh mục tài liệu tham khảo được đăng tải trên Website: 

thanhdoandanang.org.vn và trên trang thi trực tuyến MyAloha.  

7. Giải thưởng 

a) Giải cá nhân: trao mỗi tuần. 

- 01 giải Nhất: trị giá 2.000.000 đồng. 

- 02 giải Nhì: mỗi giải 1.500.000 đồng. 

- 02 giải Ba: mỗi giải 1.000.000 đồng. 

b) Giải Tập thể: trị giá 3.000.000 đồng cho đơn vị có số lượng đoàn 

viên tham gia dự thi đông nhất qua 03 tuần dự thi (tính theo tỷ lệ % đoàn viên tham 

gia so với đoàn viên hiện có).  

8. Tổ chức thực hiện 

 - Giao Phòng Công nghệ thông tin thực hiện tuyên truyền về cuộc thi 

trên hệ thống website và fanpage của Bệnh viện. 

- Đề nghị Đoàn Thanh niên của Bệnh viện triển khai, vận động đoàn 

viên, thanh niên tham gia dự thi đạt tối thiểu 50% so với số lượng đoàn viên hiện 

có.           

(Đính kèm Kế hoạch số 56-KHPH/TĐTN-SNV ngày 24/02/2022 của 

Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Sở Nội vụ thành phố tổ chức cuộc thi).  

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đề nghị các Khoa, phòng nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 
  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Y tế (để b/cáo); 

- Đoàn TN Bệnh viện (để th/hiện). 

- P. CNTT ( để th/hiện); 

- Lưu: VT, TCCB. 

    GIÁM ĐỐC 

    

 

 

 

 Trần Tứ Quý 
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