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TFI1SL1 CUQC THI 
"Tim hiêu 91cfl y trn tIing ngành Tuyên giáo cüa Bang" 

(13 an hàn4 '1CQ ih ó 2 1 g QD/B TGTW ngày A /3/2020) 

ljiêu 1: Mucdh_. 

- Nhirn tuyên truyn v 1ch sir 90 näm xây di'ng và phát triên ngành Tuyên 
giáo cüa Dãng (01/8/1930 - 01/8/2020). Qua do, nâng cao nhn thñc Va phát huy 
nhüng kinh nghirn dê vn dung linh hoat, sang tto, hiu qua trong dOi md ni 
dung, phuo'ng thic cOng tác Tuyên giáo, dáp iirng yêu câu nhim vii hin nay. 

- Tuyên truyn, dy manh hoc tap, lam theo tu tu'&ng, do dcrc, phong cách 
HO ChI Minh sâu rng trong toàn xã hi; qua do, day lñi sr suy thoái ye tu tu'ng 
chinh trj, dao di1'c, 1i sng và nhfng biu hin "tr din biên", "tix chuyên hóa". 

- Gop phn du tranh, phãn bác nhUiig quan dim sal trái, thu djch, nhm 
báo v nên tang tu tung ciia Dáng. 

Biêu 2: HInh thü'c và tho'i gian thi 

2.1. Hlnh thñ'c thi 

Thi träc nghim trên mtng VCNET. Triên khai thi và thông báo kt qua thi 
hang tun. Trã thung các cuc thi tun qua duè'ng bixu din hotc tài khoán cá nhan. 

2.2. Thri gian thi 

- ThOi gian thi thrqc tin hành hang tun, bt du tun thi thur nht tir ngày 
23/3/2020, kêt thñc vào ngày 13/7/2020. 

- Th?yi gian thi mi tun dugc tInh tü lohoo' thu hai hng tuân và kt thñc 
vào 9h00' thir hai tuân kê tiêp. 

Biêu 3: Quy dnh  chung di v&i Cuc thi 

3.1. Bôi tu'çYng dir thi 

- Mpi cOng dan Vit Nam trong và ngoài nrnc có tài khoãn VCNET (trlr các 
thành viên trong Ban To chirc, Ban Ni dung, Ban Thu k Cuc thi). 

- Do tui du thi: Tir dü 14 tui tth len. 

3.2. Cách thiirc dir thi 

D dang k tài khoán, ngu?i ding truy cp vào mng Internet theo du?ing din: 
http://vcnet.vn  hoc tái iirng diing VCNET ye smartphone tr App Store (lOS) hoc tü 
Google Play (Android). Sau do, truy cp vâo trang web hoc ü'ng dicing, ch9n muc 
"Bang kg", nhp sO din thoai và nhn ma kich hot. Diên các thông tin cá nhan, bao 
gôm: Ten, gió'i tInh, ngày sinh, mt khâu de hoàn thành dãng k tài khoãn. 

- Nguii dir thi tin hành các thao tác d trá iOn câu hOi thi cüa Ban T chrc: 

+ Truy cp vào mtng VCNET: https://vcnet.vnl, sau do truy cp vào banner 
cüa Cuc thi; hoc truy cp vâo banner Cuc thi cña mt trong các báo, tp chI 
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diên tr: Báo din tfr Dng Cing san Vit Narn (www.dangcongsan.vn); Báo Nhan 
Dan din tn (www.nhandan.org.vn); Ip chI Tuyn giáo diên ti'r 
(www.tuyengiao.vn); Báo dii biêu Nhân dan din ta (www.daibieunhandan.vn); 
Báo Quân di nhin dan (www.qdnd.vn); Báo Cong an Nhân dan 
(www.cand.com.vn); Cong thông tin din tü' CliInh phñ (www.chinhphu.vn); Báo 
Tiên phong (www.tienphong.vn); Báo TuOi tré (www.tuoitre.vn); Báo diên tn 
VietNamNet (www. vietnamnet.vn); B áo din ttr VnExpress (www.vnexpress.net); 
Báo Thanh niên (www.thanhnien.vn); Báo diên tü Dan trI (www.dantri.com.vn); 
Báo din tr Zing.vn (www.news.zing.vn)... 

+ Trã 1i câu hOi thi: 

Môi tuân, Ban To chñc Cuc thi du'a ra mt s câu hdi thi trc nghim v 
ljch sfr 90 nám Ngày truyén thông ngành Tuyên giáo; các nghi quyOt, chi thi, két 
1un cüa Ban Chap hânh Trung uo'ng, B Chinh trj, Ban BI thu ye cOng tác Tuyên 
giáo; nhüng thành tru, kinh nghim cüa ngành Tuyên giáo... Mi câu hOi có mt 
sO dáp an, trong do có dáp an dñng. Ngui dr thi thao tác nhu sau: 

(1) Däng nhp tài khoán VCNET, truy cp vào banner cüa Cuc thi và trá 
10'i các câu hOi bang each 1ira ch9n dáp an dñng, sau do diên vào 0 "Dir doán" so 

ngiRi trâ 1Oi dnng và barn vào ô "Hoàn thành". 

(2) Trong trumg hçp so nguôi dir thi (tr 02 ngrni1i tr len) cüng trã 1?yi dñng 
các câu hOi, cüng d1r doán chInh xác so ngu'i trá Ri dung, Ban To chüc së can cir 
vào thOi gian trã Ru câu hOi thi sóm nhât dê trao thuàng cho nguui thi (thi gian 
tInh den ngày, gRi, phut, giay). 

- Thui gian thi dugc tin hành hang tun, bt du tun thi thr nht tr ngày 
23/3/2020, ket thuc vào ngày 13/7/2020. 

- ThOi gian thi mi tun duçuc tInh tr lOh00' thir hai h&ng tun và kt thuc 
vào 9h00' thr hai tuân kê tiêp. 

- Mi nguui có th tham gia d1x thi nhiu 1n trong cuc thi tun, nhimg chi dugc 
cong nhn 01 kêt qua dung và cO thai gian trâ 10'i sOm nhât trong sO các ln dir thi. 

3.3. Co cu, giá trj giãi thu'ó'ng Cu)c thi hang tuân nhir sau: 

Môi tun có 04 giài thuO'ng, bao gm: 

- 01 giài Nht: tij giá 4.000.000 dng. 

- 02 giâi NhI: môi giâi trj giá 2.000.000 dng. 

- 05 giãi Ba: môi giâi trj giá 1.500.000 dng. 

- 08 giâi Khuyn khIch: rni giãi 1.000.000 dng 

(Ngu'ô'i nhn giái thithng có trách nhiçm nç5p thuê thu nhp cá nhán theo 
quy djnh). 

Diêu 4. Thông báo kt qua và trao thithng 

- Két qua thi hang tuân së du'c cong bô, cp nht ngay sau khi có kk qua 

thi tuân (churn nhât là 12h00 thu hai hang tuân) trên mng VCNET, Báo din tr 
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Dáng Côn san Viêt Narn, Tap chi Tuyn giáo, các báo din tr thuc co quan 
báo chI phôi h9'p to chrc Cuôc thi và các phuo'ng tin thông tin dcii chiling. 

- Thy tInh hInh thrc té, Ban To ch'c, Ban Thu' k CuOc  thi Co the to chuc 
02 dçit trá thuó'ng cho nhüng ngithi dot giâi trong các cuc thi träc nghirn tuân 
(nguO'i dott giâi không có diêu kin tnrc tiêp nhân giâi, có the nhIn tiCn thuó'ng 
qua buu din hoc qua tài khoán cá nhân). 

- NguO'i tiiTing giâi có trách nhim cung cpdy dñ và chInh xác thông tin 
ye ngày, tháng, näm sirth, tài khoán ngân hang, so din tho?i, da chi lien h dO 
Ban Thu k Cut5c thi chuyOn trã tiOn thuOng. 

- Tru'c khi cong b và trao thu'd'ng, Ban Thu k Cuc thi có quyn yOu 
câu ngu'ô'i triing giái cung cap Ching minh thu nhân dan, The can cu'ó,c cong 
dan hoäc H chiOu dO dôi chiêu, xác minh nhân than cüa ngui dir thi. Ban Thu 
k2 Cuc thi có trách nhim bâo mt mci thông tin cá nhân cña nguô'i dr thi. 
Trong tru'ô'ng h?p  phát hin nguô'i dr thi vi phm The l Cuc thi thI Ban To 
chrc, Ban Thu k Cuc thi có quyOn hñy kêt qua cña ngui dr thi. 

5. Tong kêt Cuc thi 

- Ti cht'rc Chuang trInh ngh thut "GiU trçn nim tin" vâ L Tng kt 
Cuc thi. Dir kiên vào cuôi tháng 7 näm 2020, nhân djp k) nim 90 näm Ngày 
truyOn thông ngành TuyOn giáo (01/8/1930 - 01/8/2020). Chi.nmg trInh du?c 
truyên hInh tr1rc tiOp trên Dài Truyên hInh Vit Nam; trirc tuyên trOn Báo din 
tir Dãng Cong san Vit Nam; tiOp song trOn mt so dài phát thanh - truyOn hInh 
Trung uang và dja phuang. 

- Tang Gi.y Chirng nh.n cña Ban T chirc Cuc thi cho nhüng ngui doit 
giãi Nhât trong các cuc thi tuân. Tang Bang khen cüa Ban TuyOn giáo Trung 
uong cho Ban Tuyên giáo tinh, thành phô, dâng b trixc thuc Trung irnng và 
các to chilic chInh trj xã hi ô' Trung ucmg có so luçmg ngiio'i dir thi nhiêu nhât. 
Ttng Bang khen cüa Ban Tuyên giáo Trung uo'ng cho tp the và cá nhân dã có 
nhiêu thành tIch trong to chirc Cuc thi. 

Diu 6. To chtrc thirc hiên 

Th 1 Cuc thi có hiu li,rc tiir ngày k quyt djnh ban hânh vâ duçc dängtãi 
trên các phuang tin thông tin dai  ching. Vic s1ra dôi, diêu chinh ni dung The i 
chi dut thirc hin khi có sir dOng bang van ban cüa Ban To chirc Cuc thi./.ç,.. 

BAN TO CHIC CUQC THI 
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