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s 1'SCV/BTGTU 
V/va'áy man/i tuyên truyên Cu3c thi 

truc tuyên tim hiêu "Biên citong To quôc tôi" 

BANG CONG SAN VIT NAM  

Trà Vinh, ngày 28 tháng 10 nám 2021 

KInh gtci: - Các sâ, ban, ngành doàn th - chInh trj x hi tinh, 

- Ban Tuyên giáo các huyn, thành pM, thj xa, 
- Tuyên hun iTuyên giáo các Dng üy trirc thuc Tinhüy, 

Thirc hin Cong van 1666-CV/BTGTW Ngày 25/10/2021 cüa Ban Tuyên 

giáo Trung rang v vic a'dy mgnh tuyên truyn Cu5c thi trrc tuyln tim hieu 
"Biên cwcfng Td quc tói" do Ban Tuyên giáo Trung ucing chü trI, phi hcip vri 

các cci quail, dan vi lien quan t chirc. D Cuc thi tip tiic dtrcic lan tóa và tr& 
thành hot dng sinh hot chInh trj, xa hi sâu rng hon nCra, Ban Tuyên giáo 
Tinh üy Trà Vinh trân tr9ng d nghj các dja phuang, dan vj trong tinh tip tiic 
quan tam phi hçip dy mtnh tuyên truyn, v.n dng can b, dáng viên, doàn 
viên, hi viên và các tng lap nhân dan tIch circ hithng üng, tham gia Cuôc thi 

(Th 1 Cuc thi Ban Tuyên giáo Tinh üy dã gi:ri kern theo Cong van s 441-

CV/BTG ngày 28/9/2021 ye' vic phát d5ng Cuç5c thi trrc tuyln tim hié'u "Biên 

cu0'ng Td qudc tôi "). 

Trân tr9ng! 

(DInh kern Hwó'ng dn các bu'6'c dàng k3 tharn gia cuç3c thV 

Noi nhân:  
- Nhu kInh g11i, 
- Lãnh dao B TUTU, 
- Liru KG-TH. 



HI1(NG DAN CAC BU'(C f)ANG K 
THAM GIA cUQc Till TRIYC TUYEN TIM HIEU 

"BIEN CUNG TO QUOC TO!" 

Br&c 1: Truy cp vâo website thea dja chi: http://biencuongtoquoc.vn  d däng k 
tham gia cuc thi. 

Eithc 2: Click vâo THAM GLk N GAY; sau do chçn BANG K 

Bff&c 3: ThI sinh din dy dñ các thông tin: 

- Tn Däng nhp: Din các Icj 4 chft s hoc cá chi và so VIET LIEN KHONG 
DAUKI-IONG DAU CA'CH. 



- Mt khu: Tó'i thilu 8 /cj 1r, 

- H9 vâ ten: HQ, ten có ddu dôy & theo g14 tà thy than; 

- Ngày sinh: Din theo Nãm sinh — Tháng sinh — Ngày sin/i; 

- Giài tInh: ChQn Nam hoác NCt 

- S CMT/CCCD: Din ad th s6 the CCCD hoc Chzng minh tint nhân dan (Dô'i 
vái cac thI sin/i dzthi 14 tuo'i, chita có CCCD thI nhdp sO CCCD cza bd, mc hoc 
ngu&i báo länh). 

- S Din thoai: Din sô din tho4ii cia cá n/ian (/ioc s DTngzthi than trong trwàng 
hQp hç thong bdo so' din thoçzf cza mmnh dã tOn igi,) 

- TinblThành ph: ChQn 01 trong 64 tru-&ng thOng tin có sán (NgztO-i Vit Nam a 

nwác ngoài hoc ngu&i nithc ngoài chQn muc Cit trz nu&c ngoai) 

- Qun/HuynJThj x: GhQn trên h thO'ng cO sn 

- Dja chi thithrig trü: Din ma chi thztOtng  trá hoc ma chi lien h cia ban thOn. 

=> Chçn OANG KY. 
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Btrrc 4: Sau khi dàng k thânh công, thI sinh chn THAM GIA NGAY trën trang 
chü cUa website. 



CUCTMITIC TY TIM U III CDJI i6MJil 

w 
1211 

     

nfl CQT MC 

"VTNAM": BITDYEV 

    

 

TRAM 61A WAY 

  

1W 

  

xiicMLulimll 

      

Bu&c 5: Man hinh hin ra giao din mâi "nhu' hInh du'ái), thI sinh ch9n VAO Till 
d bt dAu phn thi cUa minh 

Thi ilnh thim gli rà At cu hot diz6 deng tr4c nghilrn bang các hlnh thL,c cu hdi dung ch0 cAu hAt hinli ành cu hAl ting u hA! dung 

vd.. Các ttslnhfri lAt 30cu hA. ding frc ngNm I. chn 01 dãp en dung trang 04 dãp en m& u hA. CA thAi gun 3Oglyva dcc 
d vh chcn áfjn triI Ib. Ttng ThAI gun t6u di cUe mt IL1Qt thi là 20 pht2t. 

Biróc 6: ThI sinh trã 1ôi lAn lucit 30 câu hOi d?ng  trc nghim, mi câu có thcyi gian 
trà 1&i thi da 30s, thI sinh ch9n 1 dáp an dung trong 4 dáp an &rçxc thra ra. Sau khi 
ch9n 01 dap an dung, thi sinh chçn CAU TIEP THEO d chuyn sang can hói tip. 
Thi sinh duçc tharn gia ti da 5 luçrt thi/tuAn. 



*' flay. RiM có baa riiaa o,Iaak i baa liia iia aaia fib baa 

a 

Btróc 7: Sau khi trá Ru xong 30 câu hôi, thi sinh dã hoàn thành hr9t thi dâu tin, click 
vào QUAY LU TRAING CHINH d có th tip ti1c thi 1i hoc theo döi các ni 
dung khác trén website. 

* Kt qua thi sinh dt giãi hang tu.n s thông báo trén Mic THÔNG BAO CUA 
BAN TO CHIJC trên website cüa Cuc thi./. 
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