
BAN CHAP HANH TRUNG IJONG BANG CQNG SAN VI1T NAM 
BAN TUYEN GIAO 

* Ha Nói, ngàyl6 tháng 3 náin 2020 
So G - KHIBTGTW 

BAN TUYEN GAO TINH JY I 
il..S&.  ?O.3  

Ngày  .. ./J  / 1-0 KE HOACH 
- To chü'c Cuc thi tràc nghim 

"TIm hiêu 90 nãm Ngày truyên thông ngành Tuyên giáo cüa Bang" 

Hthng ti k nim 90 nãm Ngày truyên thông ngành Tuyên giáo cüa Dáng 
(01/8/1930 - 01/8/2020), Ban Tuyên giáo Trung uang t chrc Cuc thi träc nghim 
"TIm hiu 90 näm Ngày truyên thông ngành Tuyên giáo cüa Dáng". 

I. MIJC IJICH 

- Nhm tuyên truyn v ljch si:r 90 nãm xây di.rng và phát triên ngânh Tuyên 
giáo cüa Dàng (01/8/1930 - 01/8/2020). Qua do, nâng cao nhn thirc và phát huy 
nh&ng kinh nghim d vn diing linh hoat, sang tao, hiu qua trong dôi mói ni 
dung, phuo'ng thirc cong tác Tuyên giáo, dáp img yêu cu nhim v1i hin nay. 

- Tuyên truyn, dy m?nh  h9c tap, lam theo tu ttr0ng, do dilrc, phong cách Ho 
Chi Mrnh sâu rOng trong toan xa hôi, qua do, day lui su suy thoai ye tu ti.rcing chmh 

tn, dao dirc, 1i sng vâ nhung biu hin "tir din biên", "tir chuyên hóa". 

- Gop phn du tranh, phãn bác nhuiig quan dim sai trái, thu djch, nhm 
báo v nn tang tu tu0ng cüa Dáng. 

II. THOI GIAN TO CHU'C CUQC THI 

1. HInh thüc thi 

Thi trc nghim trén mng VCNET. Triên khai thi và thông báo kêt qua thi 
hang tun. Trá thuO'ng các cuc thi tun qua dithng buu din hoic tài khoãn cá nhân. 

2. Thôi gian thi 

- Thi gian thi trc nghim duçic tin hành hang tun, bat dâu tuân thi thi.r 
nht tr ngày 23/3/2020, kt thiic vào ngày 13/7/2020. 

- Thd gian thi mi tun dugc tinE tü 1 0h00' thir hai hng tun và kêt thüc 
vào 9h00' thir hai tun k tip. 

III. TO CH1i'C THUC HIN 

1. Bi vó'i cap Trung u'o'ng 

1.1. Ban Chidao Cuóc thi 
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Dng chI Vö Van Phuông, Uy viên Trung uang Dãng, Phó Tnrô'ng ban 
Thtthng trirc Ban Tuyên giáo Trung uang lam Truô'ng ban; dng chI Lê Marih 
Hung, Phó Tru&ng Ban Tuyên giáo Trung ucmg lam Phó Trithng ban. 

Thành viên gôm dai  din lãnh dao  các ban, b, ngành: Bô Thông tin vâ 
Truyn thông; Bô Van hóa, Th thao vá Du ljch, Bô Giáo dc và Dào tao;  Trung 

uang Doàn Thanh niên Cong san H ChI Minh; Thông thn xã Vit Nam; Báo Nlhân 
dan, Dài Truyn hInh Vit Nam; Dài Ting nói Vit Nam; Tong ciic ChInh tr, Bô 
Quc phông; Cic Cong tác Dâng và Cong tác ChInh trj, B Cong an... 

1.2. Ban To cht'c Cuóc thi 

Dng chI Lê Manh  Hung, Phó Tru&ng ban Tuyên giáo Trung uang, Phó 
Tru&ng ban Chi dao Cuc thi lam Tru&ng ban T chirc Cuc thi; dng chI Tong 
Biên tap Báo diên ti:r Dãng Cong san Vit Nam lam Phó Tnr&ng ban Thithng trirc; 
dng chI Tng Biên tp Tap  chI Tuyên giáo lam Phó Tru&ng ban. 

Thành viên gOm dai  din lãnh dao  mt sO vi, dan v cüa Ban Tuyên giáo 

Trung uang; dai  din lãnh dao  mt s Ca quan báo chi phM hgp ti chtrc Cuc thi: 
Báo Nhân dan, Thông tn xã Vit Nam, Dài Truyn hInh Vit Nam, EDài Tiêng nói 
Vit Nam, Cong thông tin din tir ChInh phü, Báo Dai  biu nhân dan, Báo Quân 

dôi Nhân dan, Báo Cong an Nhân dan, Báo Tin phong, Báo din t1r VietNamNet, 
Báo din tü VnExpress, Báo Thanh Niên, Báo din tr Dan trI, Báo din ti:r Zing.vn. 

1.3. Ban Nç5i dung 

Dông chI Tong Biên tp Báo din t1r Dáng Cng san Vit Nam, Phó Tru&ng 
ban Thumg tr1rc Ban To chrc Cuc thi lam TruOng ban. 

Thành viên gm mt s nhà khoa h9c cüa H9c vin ChInh trj Quc gia H 
ChI MinE, dai diên länh dao  Hi N1it Báo Vit Nam, H9c vin Báo chI và Tuyên 

truyn; dai  din lanE dao  mt s vi, dan v thuc Ban Tuyên giáo Trung ucmg. 

1.4. Ban Tint Icj Cuóc thi 

DOng chI Phó Tong Biên tp. Thumg trirc Báo din tfr Dãng Cong san Vit 
Nam lam Truâng ban. 

Thành viên gOm dai  din các vu, dan vj thuc Ban Tuyên giáo Trung irang: 

Báo diên t1r Dang Cong  san Viêt Nam, Vu TO chuc - Can b, Van phông Ban, Tap 

chI Tuyên giáo. 

2. fi vói cp tnh, thành phô, dãng b tryc thuc Trung tro'ng 

Ban Tuyên giáo các tinE üy, thành üy, dâng üy tnrc thuc Trung uang, Mt 
trn T quc Vit Nam và các tO chirc chinh trj xa hi & Trung uang chi dao,  to 

chirc trin khai Cuc thi; chi dao  các ca quan báo chi trén dja bàn, Ca quan báo 
chI cüa t chuc mInh m& chuyên trang, chuyên miic tuyên tmyn ye 90 nam 
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Ngày truyn thng ngành Tuyên giáo cüa Dàng, gith thiêu, quâng bá ye Cuc thi; 
kjp th?vi dua tin, bài phàn ánh v Cuc thi; cp nht câu hôi thi và thông tin kêt qua 
Cuc thi hang tun; tuyên truyn L Tng kt Cuc thi. 

3. Báo din tfr Bang Cong san Vit Nam 

- Là co quan thiRmg tr1rc Cuic thi. 

- Phi hcrp vâi các ca quan báo chI t chüc Cuc thi. 

- Phi hap vi Tap doàn Cong nghip - Vin thông Quân di (Viettel) quãn 
tr, van hành mang VCNET và phn mm Cuc thi trãc nghim báo dam an toàn. 

- Thông báo k& qua và trà thithng Cuc thi theo K hoach và Th 1 Cuc thi. 

4. Các co' quan báo chi phôi hçrp 

Báo Nhân dan, Thông tan xã Viét Nam, Dài Truyn hInh Vit Nam, Dài 
Ting nOi Viêt Narn, Báo diên t1r Dàng Cong san Vit Nam, Cong thông tin din t1r 
ChInh phü, Tp chI Tuyên giáo, Báo di biu Nhân dan, Báo Quãn di Nhân dan, 
Báo Cong an Nhân dan, Báo Tin phong, Báo din t1r VietNamNet, Báo din ti:r 
VnExpress, Báo Thanh Niên, Báo diên tir Dan trI, Báo din tà Zing.vn. 

Lien kt dumg link Cuc thi; m chuyên trang, chuyên miic tuyên truyên ye 
truyn thng 90 nãm Ngành Tuyên giáo cüa Dàng; tuyên truyên, gifci thiu, quâng 
bá v Cuôc thi; kip thi dua tin, bài v Cuc thi; cp nht câu hôi thi và thông tin 
k& qua Cuc thi trc nghim hang tun; L Ttng kt Cuc thi. 

5. Tp doàn Cong nghip - Vin thông Quãn di (Viettel) 

Tip t11c h trçY phn mm CuQc thi trên mng VCNET; tiêp tic phôi hap 
vOi Van phông, Ban Tuyên giáo Trung uoig và Trung tam K' thut thuc Báo 
din tir Dàng Cong san Vit Nam quán 1, vn hành phn mm Cuc thi. 

6. To Biên tp và quãn trl  ni dung mng VCNET 

Phi hap vri Ban Thu k Cuc thi cung cp thông tin két qua Cuc thi len 
mang VCNET; thirc hin t& cong tác biên tp và quãn trj ni dung trong thi gian 
din ra Cuôc thi. 

7. Trao giãi Cuc thi và Tong kt Cuc thi 

7.1. Trao giái Cu5c thi tuán 

- Hang tun cong b kt qua Cuc thi trên các báo in và báo din tcr. 

- Trao giái, trá thuO'ng Cuc thi tun theo Th l Cuc thi 

- Giao Tong Biên tp Báo din t1r Dàng Cong san Vit Nam k các quyt 
dnh giài thu&ng cuc thi hng tun cüa Cuc thi. 

7.2. Tong ké't Guóc thi 

3 



- Tt chirc Chucmg trInh ngh thut "GiU tr9n nim tin" và Lê Tong kêt Cuc 
thi vào cui tháng 7 näm 2020, nhân dip  k nim 90 nãm Ngày truyn thng ngành 
Tuyên giáo cüa Dâng (01/8/1930 - 01/8/2020). Chuong trInh dugc truyên hInh trirc 
tiêp trên Dâi Truyn hInh Vit Nam; tr1rc tuyn trên Báo din tir Dáng Cong  san 
Vit Nam; tip song trên mt s dâi phát thanh - truyn hmnh Trung ucmg và dja 
phuo'ng. 

- Tang Btng khen cüa Ban Tuyên giáo Trung ucing cho Ban Tuyên giáo 
cp Uy truc thuc Trung uong và các t chirc chInh trj - xã hi a Trung uo'ng có 
s lucmg ngithi d? thi nhiu nhât. 

- Tang Bang khen cüa Ban Tuyên giáo Trung uoig cho tp th vâ cá nhân 
dã có nhiu thành tIch trong t chirc Cuc thi. 

IV. KJNH PHI 

Kinh phi t chtrc Cuc thi tr ngân sách và ngun xa hi hóa, do Báo din 
tü Bang Cong san Vit Nam chi trá./. 

Ncii nhân: 
- Lãnh dao Ban, 
- Ban Tuyên giáo các tinh üy, thành Uy, 
dãng üy trirc thuc Trung rnmg, Mt tr.n To quôc 
Viêt Nam và các to chirc chfnh tn - xã hôi 
Trung ucYng, 
- B Thông tin Va Truyên thông, 
- Bô Van hóa, The thao và Du lich, 
- Bô Giáo duc và Dào tio, 
- Trung ucrng Doàn TNCS HO ChIMinh, 
- Các co' quan báo, dài phôi hçp tO chrc Cuc thi 
(Báo Nhân dan, Thông tan xã Viét Nam, Dài 
Truyên hInh Viêt Nam, Dai Tiêng nói Viêt Nam, 
Báo din tir Dãng Cong san Vit Nam, Cong 
thông tin din t1r ChInh phü, Tp chI Tuyên giáo, 
Báo dai biêu Nhân dan, Báo Quân di Nhân dan, 
Báo Cong an Nhân dan, Báo Tiên phong, Báo 
din tir VietNamNet, Báo din tir VnExpress, Báo 
Thanh Niên, Báo diên tir Dan trI, Báo din tir 
Zing.vn.), 
- Tong cuc ChInh trj, B Quôc phOng, 
- Cuc Cong tác Dáng và cong tác chInh trj, BCA, 
- Tp doàn CNVTQD (Viettel), 
- Các v, dcm vi true thuc Ban, 
-Lu'uHC.QZ) 

K/T TRUNG BAN 
PHO TRNQBAN THU'ONG TRLrC 

Vö Van Phuông 
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THÔNG CÁO BAO CHI 
4çnghim "TIm hiu 90 nám Ngày truyên thông 

Ao ngành Tuyên giáo cüa Bang" 
WENT TJ . 

\GCQN 1  
\\ vT  NAM/S/' 

/ 

Hiiit1-1iêrn 90 nàm Ngay truyên thông nganh Tuyên giao cua Dang 
(01/8/1930 - 01/8/2020), Ban Tuyên giáo Trung ung to chirc Cuc thi trãc nghirn 
"TIm hiêu 90 närn Ngày truyên thông ngânh Tuyên giáo cüa Dàng" trén mng 
VCNET (http://vcnet.vn). 

Ban Tuyên giáo Trung uang giao cho Báo din tir Dáng Cong san Vit Nam 
là Ca quan Thung tr1rc Cuc thi. 

Các Ca quan báo, dài phi hcip t chtrc Cuc thi: Báo Nhân dan, Thông thn 
xã Vit Narn, Dài Truyên hinh Vit Narn, Dài Tiêng nói Vit Nam, Cong thông tin 
din ti:r ChInh phü, Tp chI Tuyên giáo, Báo di biêu Nhân dan, Báo Quân dôi 
Nhân dan, Báo Cong an Nhân dan, Báo Tiên phong, Báo din tü VietNamNet, Báo 
din t1r VnExpress, Báo Thanh niên, Báo din ti:r Dan trI, Báo din tir Zing.vn. 

Tho'i gian thi: 

- Thai gian thi trc nghim du'çc tin hành hang tun, bat dâu tun thi thu 
nhât tü ngày 23/3/2020, kêt thiic vào ngày 13/7/2020. 

- Thô'i gian thi rni tun du'çic tInh t11r lohoo' thr hai hang tun và kt thiic 
vào 9h00' thir hai tuân kê tiêp. 

Ni dung thi: 

- Tuyên truyn v ljch sr 90 nãrn xây drng và phát triên ngành Tuyên giáo 
cüa Dàng (01/8/1930 - 0 1/8/2020). Qua do, nâng cao nhn tht'rc và phát huy nhüng 
kinh nghim de van ding linh hot, sang tao, hiu qua trong dOi mth ni dung, 
phucmg thirc cong tác Tuyên giáo, dáp irng yêu câu nhim vii hin nay. 

- Tuyên tmyn, day rnanh h9c tip, lam theo tu tuO'ng, dto due, phong cách Ho 
ChI Minh sâu rng trong toàn xã hi; qua do, day lüi sir suy thoái ye tu tuôrig chInh 
trj, dio dirc, lôi song và nhtrng biêu hiên "tçr din biên", "Pr chuyên hóa". 

- Gop phn du tranh, phàn bác nhu'ng quan dim sai trái, thu djch, nhm 
bâo v nên tang tu tu&ng cüa Dáng. 

Bôi tu'çrng thy thi: 

- M9i cong dan Vit Nam trong và ngoài nuó'c Co tâi khoàn VCNET (trü các 
thành viên trong Ban To chuc, Ban Ni dung, Ban Thu k Cuc thi). 

- Do tui dir thi tü dü 14 tuôi tr& len. 

Cong ho kt qua vã trã thuong: 

- Hang tutn cOng b kt qua Cuc thi trên các báo in, dài phát thanh, dài 
truyên hInh, báo din tCr, tip chi din tir. 

1 



- Trá thu&ng cho ngLri dott giãi các cuc thi tun qua dixing buu din hoc tâi 
khoâncánhân. 

Cif cãu, giá trj giãi thtrô'ng: 

Môi tun có 04 giái thithng, bao gôm: 

- 01 giái Nht: trj giá 4.000.000 dng. 

- 02 giái NhI: rni giái trj giá 2.000.000 dng. 

- 05 giái Ba: rnôi giái trj giá 1.500.000 dông. 

- 08 giái Khuyn khIch: rni giái 1.000.000 dng 

Tong két Cuic thi: 

Di,r kin to chirc Chuo'ng trInh ngh thut "Gict tr911 niêm tin" và Lê Tong 
kêt Cuc thi vâo cuôi tháng 7 nàm 2020, nhân dip k' nim 90 närn Ngày truyên 
thông ngânh Tuyên giáo cüa Dáng (0 1/8/1930 - 0 1/8/2020). Chuo'ng trInh duçc 
truyên hInh trirc tiêp trén Dâi Truyên hInh Vit Nam; trrc tuyên trén Báo din 
t1r Dáng Cong  san Vit Narn; tiêp song trên rnt so dài phát thanh - truyên hInh 
Trung uong và dja phuang./. 

BAN TO CHC CUQC Till 
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