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V/v trkn khai Cu5cthi trc nghiêm 
"Chung tayphông, chong dich COVID-19 

trên mgng xã h5i VCNet" 

KInh g: - Dài Phát thanh truyn hInh Trà Vinh, 

- Báo Trà Vinh, 

- Ban Tuyên giáo các huyn, thj xâ, thành ph& 

- Tuyên hun /Tuyên giáo các Dãng üy trirc thuc Tinhüy. 

Ngày 26/10/2021, Ban Tuyên giáo Trung ilong ban hành Cong van s 

1674-CV/BTGTW v vic d nghj trien khai Cuc thi trc nghim "Chung 

tayphông, chng djch COVID -19" trên mqng xa ht?i  VCNet, cuc thi do Ban 

Tuyên giáo Trung rnmg chi dao  các Co quan, don vj lien quan t chiirc. 

D cuc thi thành cOng và tao  sr lan tóa sãu rng, gop phn nâng cao 

thrc tr giác cüa can b, dãng viên và các tang lop nhân dan trong phOng, 

chng djch COVID - 19, Ban Tuyên giáo Tinh üy d nghj các dcm vi,  dja 

phucmg quan tam phi hqp tuyên truyn, trin khai ph bin rng rãi dn 

can b, dâng viên, doàn viên, hi viên và các tang lap nhân dan tIch circ 

hu&ng i'rng, tham gia Cuc thi (DInh kern Th l và dwàng link d tharn gia 

cu.5c thi. https ://vcnet. vn/contestcovid).) 

D nghj các dng chI quan tam, ph6i hçip thrc hin. 

Trân trçng! 

Noi nhân:  
-NhukInhgCri, 
- Lnh do BTGTU, 
- Phàng TT-BC-VH-VN, 
- Luu CQ. BTGTU. 



THELE 
Cuc thi tràc nghim "Chung tay phông, chông dch COVID-19" 

Then 1: Mic dich Cuçc thi 

- Thông qua Cuic thi nh.m tang cumg cong tác tuyén truyn, phi bin 
kin thüc ca bàn v phông, chng djch bnh COVID-19 cM ngixii dan chü ctng 
phông trãnh lay nhim bnh; nãng cao nhn thic Va thfrc ch&p hành pháp 1ut, 
quy djnh v phOng, chng djch bnh COVID-19 cho mci ngithi dan. 

- Gop phn hInh thành thói quen, iM sang lành mnh trong vic tix chain 
sóc, bão v sirc khôe cüa ngu&i dan, thrc hin nghiêm các bin pháp phông, 
cMng djch COVID-19. 

A then 2: N9i dung Cu9c thi 

Cuc thi t.p trung vào các kin thirc ccv bàn v phông, ch&g djch bnh 
COVID-19; chU trlxclng, thräng 1&, chInh sách cüa Dãng, Nha rnthc trong phông, 
chng djch bnh COVID-19; c vu dcng viên các hrc hrçing tuyn dAu ch&ig 
djch. 

Diu 3: Di tirQng dir thi 

- Mi cong dan Vit Nam trong và ngoài nuâc có tai khoãn VCNet (tth 
các thành viên trong Ban Tc chic, Ban Ni dung, Ban Thu k) Cuc thi). 

- Do tui dij thi: Tir dü 14 tu& tr& len. 
,. . - * Dieu 4: Thoi glan Cuçc tha 

Tr 10h00 thir Ti.r ngày 13/10/202 1 cMn 9h00 thir Tu ngày 26/1/2022 

Diu 5: HInh thüc thi: 

TM trc nghim trén mng xä hi VCNet 

Mi tun, Ban T chc Cuc thi dua ra 1 cM thi trc nghim (bao gôm 5 
cau hôi) tp trung vào kiên thc co bàn ye phông, chông djch bnh COVID-19; 
chü tniang, duàng 1M, chinh sách cüa Dãng, Nha nixóc trong phông, chng djch; 
Co vu, dçng vien cac hrc 1ung tuyen thu chong dch; cac quy dinh  phap luat 
lien quan trong phông, chng djch bnh. Mi can hôi có mt s dáp an, trong do 
có 01 dáp an 4iing. TM sinh tham gia dir thi trirc tuyn trén mng xã hi VCNet. 

- D dAng k tài khoãn, nguài dung có the truy cp vào du&ng dan: 
vcnet.vn hoc tâi v qua áng dung trên các smartphone vài ciim tü: VCNet. 
Truy cp vào trang web hoc Ung ding, ngu&i dung chn miic "Däng kg", nhp 
s6 din thoi và nhn ma kIch hoat. Din các thông tin cá nhãn, bao gm: Ten,, 



s din thoi Va nhn ma kfch hot. Din các thông tin cá nhãn, bao gm: Ten, 
giâi tinh, ngày sinh, mt khu là có the to ngay tài khoãn mtt cách nhanh 
chong. 

- Ngui du thi tin hành các thao tác d trá lbi câu hôi thi cüa Ban T 
chirc: 

+ Truy cp vao trang mng din tà VCNet: vcnet.vn, sau do truy cp vào 
banner cüa Cuc thi; hoc truy cp vao mt trong các trang web: Báo din tir 
Dãng Cong  san Vit Nani (dangcongsan.vn), Báo Süc khOe & D&i sng 
(suckhoedoisong.vn); Báo Giáo dic và Thai dai (giaoducthoidai.vn), Báo Nhãn 
Dan din tü (nhandan.org.vn), Báo Cong an nhãn dan (cand.com.vn), Tp chi 
Tuyen giáo din tCr (tuyengiao.vn), Bao din tCr Quãn di nhãn dan (qdnd.vn), 
Cng thông tin din ti. Chinh phü (chinhphu.vn), Báo Dai  biu nhán dan 
(daibieunhandan.vn), Báo Nhà báo & Cong lun (congluan.vn), Cong thông tin 
din tCr B Y té (moh.gov.vn)..., sau dO truy c.p vào banner cüa Cuc thi. 

+ Trã 1&i cau hôi thi: Nguài dir thi thao tác nhu sau: 

(1) Däng nh.p tâi khoán VCNet, truy cp vào banner ca Cutc thi'và trã 
lOi các cau hOi bang cách 1ira chQn mt trong các dáp an, sau do diên vào o "Du 
doán" s nguri trã 1&i ding và b.m vào ô "Hoàn thành". 

(2) Trong trlx?Yng hçrp s nguäi dir thi (tr 02 nguri trà len) cüng trã. lài 
dáng các câu höi, cüng dr doán chInh xác s nguori trâ 1&i dung, Ban T chüc s 
can cü vào thii gian trã Ri câu hOi sthn nht d trao thu&ng cho ngthi thi. Thii 
gian duçvc tfnh tr khi bt d&u d&i khi k& thüc cuc thi tu.n (thai gian tInh dn 
ngày, gii, phut, giây theo thi gian thi). 

- Th&i gian thi trc nghim duçcc tin hãnh hang tun, bt du tr lohOo' 
thi'r liz hang tun và k& thüc vào 9h00' thi Tu tun k tiêp. 

S. . . ,. . . .. -. 

- Moi ngucn co the di thi nhieu lan/man, tuy nhien chi duqc cong nhn 01 
k& qua dung nhAt và cO thM gian trâ Rn sam nht trong s6 các ln dr thi. 

Diu 6: Cor cu, giá trj giãi thu&ng 

Mi tu&n có các giái thuemg: 

- 01 giâi Nht: Trj giá 2.000.000 dng 
.......... - 02 gial Nhi: Mm giai tr gia 1.500.000 dong 

- 03 giâi Ba: Mi giãi trj giá 1.000.000 dng 

(NgutM nhn giãithuOng cO trách nhini np thus thu rih.p cá nhãn theo 
quy dnh) 



Diu 7: Thông báo kt qua và trao thtr&ng: 

- Kt qua thi trc nghim h&ig tun sê duqc cong b6 ngay sau khi có k& 
qua cuc thi tuAn (chm nhAt là 12h thi'i Tu hAng tuAn) trên mng xã hi VCNet, 
Báo din tCr Dãng Cong  san Vit Nam và cac phuong tin thông tin dai  chmg. 

- Báo din tfr Dãng Cong  san Vit Nam tng Giy chrng nhn cho nhung 
cá nhãn dot các giâi Nht, Nhi, Ba hAng tuAn. 

- HAng tuAn, Ban Thu k) CuOc thi s gui Giy khen và Giy chi'xng nhn 
cho nhUng ngithi dot giâi qua du6ng buu din; dng th&i gui ti&n giái thuâng 
qua dumg buu din hoc qua tài khoan Ca nhân cüa ngui doit giãi. 

- Nguôi trüng giái có trách nhim cung cp dy dü và chInh xác thông tin 
v tài khoãn ngãn hang, s din thoai, dja chi lien h d Ban Thu k Cuc thi 
chuyAn tin thu&ng qua tâi khoãn. 

Diu 8: T chu'c thirc hiên 

Th 1 Cuc thi trc nghim "Chung tay phông, chng djch COV1D-19" 
có hiu lirc tü ngày cong b va duçic dãng tâi trén các phucmg tin thông tin di 
chüng. Vic sira dii, diu chinh ni dung The i chi duqc thrc hin khi có sr 
dng bAng van ban cUa Ban T chüc Cuc thi. 
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