QUẬN ỦY HOÀN KIẾM
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 241-CV/BTGQU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hoàn Kiếm, ngày 17 tháng 9 năm 2019

Tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm
lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”

Kính gửi: - MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận,
- Các cơ sở đảng trực thuộc quận,
- Phòng Văn hóa - Thông tin quận.
Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 – 03/02/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Phát động Cuộc thi
trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên
mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn). Thời gian thi được tiến hành hằng tuần, bắt đầu
tuần thi thứ nhất từ ngày 26/8/2019 và kết thúc vào ngày 30/12/2019. (Thể lệ cuộc thi
gửi kèm công văn).
Thực hiện Công văn số 2082-CV/BTGTU, ngày 12/9/2019 của Ban Tuyên giáo
Thành ủy Hà Nội; nhằm tạo đợt thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ quận,
qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng
viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân trên địa bàn
quận về lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Ban Tuyên giáo
Quận ủy Hoàn Kiếm đề nghị các các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận, các cơ sở đảng trực
thuộc: tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sỹ lực
lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn quận tích cực tham gia cuộc thi trắc nghiệm
này, thông tin và hướng dẫn đến từng chi bộ, đảng viên để tìm hiểu và tham gia.
2. Phòng Văn hóa – Thông tin quận: triển khai công tác thông tin, tuyên
truyền về ý nghĩa, nội dung, thể lệ cuộc thi tới cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang
và Nhân dân trên địa bàn. Phối hợp với Văn phòng HĐND – UBND quận mở
chuyên mục tuyên truyền về truyền thống 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản
Việt Nam; treo banner và dẫn đường dẫn tới Cuộc thi trên mạng xã hội VCNET.
Nhận được công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị sớm tổ chức thực
hiện để Cuộc thi đạt kết quả tốt./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Thành ủy,
- Thường trực Quận ủy,
- Như đề gửi,
- Lưu VP Ban.
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Diu 1: Miic dIch, yêu cu
- Gop phân tuyên truyôn, giáo di1c truyn thng cách mng cho toân Dáng,
toãn dan và toàn quân ta, nhât là the h tré v Ijch sir ye yang 90 näm thành 1p
Dâng Cong san Vit Nam quang vinh.
- Nâng cao nhn thüc, l Wông cách mng, nim tr hào v Dàng ta - mt
dãng each mng chân chInh luôn mt lông mt d chin du, hy sinh vi doe lap, tr
do cüa To quôc, vi hanh phüc cüa Nhân dan.
- Gop ph.n bào v nn tang tii tuàng cüa Dàng; du tranh phán bác nhüng
lun diu sai trái, xuyên tc, bóp méo ljch sir cüa các th hrc thu djch.
- Tiêp ti1c phát huy truyn thng ljch sfr và nhüng bài h9c kinh nghim qu
báu cüa Dáng ta duçrc hun due nên ttr truyên thông each mng ye yang; 4n diing
linh hoat, sang tao, hiu qua vào cong cuc dOi mdi, hi nhp quOc tê hin nay.
- Tuyên truyn, dy mnh bce tap, lam theo tix tuâng, dao düc, phong each H
ChI Minh sâu rng trong toàn xã hi; qua do, gop phãn dy lüi sr suy thoái ye tix
tuàng ehInh tn, dao drc, 1i sing và nhüng biu hin "tçr din bin", "tir chuyên hóa".
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Dieu 2. Cac quy d!nh chung
2.1. D6i tirçrng dr liii
Ngui dang có tài khoãn VCNET và nguñ däng k tài khoãn mói VCNET
(trü can b, Cong chirc, viên chüc cüa Ban Tuyên giáo Trung iscing; Ban Chi dao,
Ban To chüc, Tiêu ban Ni dung, Ban Thu k Cuc thi).

2.2. If,nh thá'c Ihi
Thi trc nghim hang tu.n trên h thong mng xã hi VCNET.
Diu 3. Các quy djnh cy th
D dàng k tài khoân, nguii dung có th truy c.p vào di.thng dn:
http://vcnet.vn hoc tái v qua rng dung trên các smartphone v&i ci1m t: VCNET.
Truy c.p vào trang web hoc 1rng diing, ngu&i dung chçn m11c "Dãng kg", nhp so
din thoai và nhn ma kIch hoat. Diên cáe thông tin cá nhân, bao gôm: Ten, giâi
tInh, ngày sinh, m.t khu là có th t?o ngay tài khoán mt each nhanh chóng.
- Ngi.thi dir thi tiên hành các thao tác d trâ Ru câu hOi thi cüa Ban T chirc:
+ Truy cp vào trang mng din tir VCNET: https://vcnet.vn/, sau do truy
cp vào banner cOa Cuc thi; hoc tnuy cp vào mt trong cáe trang web: Báo din
tir Dãng Cong san Vit Nam (www.dangcongsan.vn); Báo Nhân Dan din tir
(www.nhandan.org.vn); Tap chI Tuyên giáo din ti'r (www.tuyengiao.vn); Báo

Quân di nhân dan (www.qdnd.vn); Cng thông tin din tü ChInh phü
(www.chinhphu.vn); Báo Tién phong (www.tienphong.vn); Báo Thanh niên
(www.thanhnien.vn); Báo Tuii tré (www.tuoitre.vn); Báo Vietnamnet
(www.vietnamnet.vn)..., sau do truy cp vào banner cüa Cuc thi trén các báo, t1p
chI din tr.
+ Trâ Ru câu hOi thi:
Mi tun, Ban T chirc Cuc thi dim ra mt s câu hói thi trc nghim v
ni dung tim hiu ljch si'r 90 näm Dâng Cong san Vit Nam; ye thành tru cüacông
cuc di mi Dt nuc duOi sir lãnh do cüa Dãng... Môi câu hOi Co mt so dáp
an, trong do có 01 dáp an d't'ing. Ngi.thi dir thi thao tác nhii sau:
(1) Däng nhp tài khoân VCNET, truy cp vào banner cüa Cuc thi và trâ
Rui các câu hOi b.ng cách hra chn mt trong các dáp an, sau do din vào ô "Dir
doán" s ngrñ trá Ru dñng và bm vào ô "Hoàn thành".
(2) Trong tnr&ng hçup s nguui dir thi (tü 02 ngi.rui tr& len) cüng trâ Rui dung
các câu hOi, cüng dir doán chInh xác st ngr?i trã Ru dung, Ban To chi'ic s cn ci'r
vào thui gian trá Ru câu hOi scm nhAt d trao thu&ng cho nguYi thi. Thui gian dixçuc
tInh tt'r khi bat dâu den khi kêt thOc cuc thi tuân (thii gian tInh dn ngày, gi&,
phOt, giây theo thôi gian thi).
- Thui gian thi trc nghim dixçuc tin hành hang tu.n, b&t d.0 tu.n thi thr
nhât ti ngày 26/8/20 19 và kêt thi1c vào ngày 30/12/2019.
- Th&i gian thi mi tun dixcic tInh tü lOhoO' thu hai hang tu.n và kt thüc
vào 9h00' thu hai tuân kê tiêp.
- Mi ngi.thi có th dir thi nhiu lAnItun, tuy nhiên chi dtrçuc cong nhn 01
kêt qua dung nhât và có th&i gian trâ Rui s&m nht trong s các 1n dir thi.
Diu 4. Cor cu, giá tr, giãi thirOng cuc thi
Kinh phi giâi thu&ng Cuc thi ly mt phn tir ngân sách và mt phn tü
nguôn xã hi hóa.
Mi tun có 04 giái thuàng, bao gm:
- 01 giài Nhât: trj giá 5.000.000 dng.
- 02 giãi NhI: Mi giái trj giá 3.000.000 dông.
- 03 giâi Ba: M& giái trj giá 2.000.000 dng.
- 05 giãi Khuyn khIch: Mi giái trj giá 1.000.000 dng.
(Nguui nhn giái thithng cO trách nhim np thu thu nhp Ca nhãn theo quy dlnh)
Diu 5. Thông báo kêt qua vã trao thtr&ng
- K& qua thi trc nghim hang tun sê di.rçuc cong b cp nht ngay sau khi
có kêt qua thi tuân (chm nht là 12h thu hai h&ng tun) trên trang mng xã hi
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VCNET, Báo din tr Dáng Cong san Vit Nam, Tp chI Tuyên giáo và các
phuong tin thông tin di chüng.
- Hang tháng, Ban Thu k Cuc thi sê t chüc trã thu&ng cho nhCtng nguii dot
giâi trong các cuc thi trac nghim tuim (nginii dot giái không có diu kin trirc tip
nhin giâi có th nh.n tiên thithng qua buu din hoc qua tài khon cá than).
- Nguii trüng giãi có trách nhim cung cp d.y dü và chInh xác thông tin v
tài khoãn ngân hang, so din thoai, dja chi lien h dê Ban Thu k Cuc thi chuyn
tin thithng qua tài khoãn.
- Kt thüc Cuc thi, Ban Chi do, Ban T chi'rc Cuc thi tin hành Tng kt
và trao K' nim chi.rong cho nhQng ngtrYi dot giái Nht các cuc thi tuân./.
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