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THỂ LỆ
Cuộc thi tìm hiểu lịch sử tỉnh Bình Dương và quá trình
hình thành, phát triển Trường Đại học Bình Dương trên internet
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Toàn thể cựu sinh viên, sinh viên đã và đang theo học tại Trường Đại học
Bình Dương (bao gồm cả phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau) và học
sinh các trường Trung học phổ thông (THPT) trên toàn quốc.
II. NỘI DUNG THI
1. Tìm hiểu về tỉnh Bình Dương;
2. Tìm hiểu quá trình hình thành, phát triển của Trường Đại học Bình
Dương.
III. HÌNH THỨC THI
1. Cách thức đăng ký dự thi
Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên internet.
Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tiếp trên website theo địa chỉ:
https://thitructuyen.bdu.edu.vn/
Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác
các thông tin tại website của Cuộc thi.
- Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét
và trao giải. Người dự thi có thể tham gia thi nhiều lần.
- Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi
khi có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.
2. Cách thức thi
Thí sinh tham gia thi sử dụng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị di
động có kết nối internet để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế theo bộ
đề có sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó). Số lượng câu hỏi trong 01 phần thi
trực tuyến là 20 câu hỏi. Mỗi lần thi trực tuyến kéo dài tối đa 20 phút.
a. Thí sinh dự thi trả lời 19 câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp, 01 câu dự đoán
trên máy tính và các thiết bị di động có kết nối internet theo phần mềm bộ đề câu
hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó).
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b. Số lượng câu hỏi trong một phần thi trực tuyến là 20 câu hỏi (19 câu hỏi
trực tiếp và 01 câu hỏi dự đoán số lượng người thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc
nghiệm). Mỗi lần thi trực tuyến kéo dài tối đa 20 phút. Bài dự thi chỉ được coi là hợp
lệ khi người dự thi trả lời đủ 20 câu hỏi.
3. Cách tính điểm
a. Người đạt giải là người có số điểm thi theo thứ tự từ cao xuống thấp cho
đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định của Thể lệ.
b. Trường hợp nhiều người dự thi có số lượng câu trắc nghiệm trả lời đúng
bằng nhau sẽ xử lý như sau:
- Người đạt giải là người trả lời đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán số
lượng người trả lời đúng tất cả các câu trắc nghiệm.
- Nếu có nhiều người trả lời đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán số
lượng người trả lời đúng tất cả các câu trắc nghiệm thì ưu tiên người có thời gian
hoàn thành bài thi ngắn hơn.
IV. THỜI GIAN THI
1. Cuộc thi được tổ chức thành 02 đợt như sau:
- Đợt thi 1:
+ Chủ đề: Tìm hiểu về tỉnh Bình Dương.
+ Thời gian: Từ 15/12/2020 – 31/12/2020.
- Đợt thi 2:
+ Chủ đề: Tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển Trường Đại học Bình Dương.
+ Thời gian: Từ 01/01/2021 – 31/01/2021.
2. Công bố kết quả và trao giải cuộc thi:
- Kết quả thi được công bố trong phần “Kết quả” trên website:
http://thitructuyen.bdu.edu.vn và http://www.bdu.edu.vn
- Thời gian công bố kết quả cuộc thi: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết
thúc cuộc thi.
- Sau khi công bố kết quả, Ban Tổ chức sẽ tổ chức trao giải (sẽ có thông báo
sau).
V. GIẢI THƯỞNG
Giải thưởng mỗi đợt thi gồm 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 15 giải
khuyến khích:
- 01 giải Nhất trị giá 3.000.000 đồng + Giấy chứng nhận + Quà tặng gấu nhồi
bông của BDU.
- 01 giải Nhì mỗi giải 2.000.000 đồng + Giấy chứng nhận + Quà tặng gấu nhồi
bông của BDU.
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- 01 giải Ba mỗi giải 1.000.000 đồng + Giấy chứng nhận + Quà tặng gấu nhồi
bông của BDU.
- 15 giải Khuyến khích: 500.000 đồng + Giấy chứng nhận.
VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC
Văn phòng Đoàn trường Trường Đại học Bình Dương,
504, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh
Bình Dương.
Hotline: 0906.853834 (Gặp thầy Nguyễn Ngọc Khanh)
Hỗ trợ về kỹ thuật:
+ Hotline: 0908.562953 (Gặp thầy Trần Hữu Duật)
+ Email: toweb@bdu.edu.vn
Trên đây là Thể lệ Cuộc thi, Ban Tổ chức có thể điều chỉnh, bổ sung Thể lệ
để phù hợp với tình hình thực tế. Mọi thay đổi sẽ được thông báo và cập nhật trên
website: https://thitructuyen.bdu.edu.vn/.
BAN TỔ CHỨC

