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V/v hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm 

 tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang                 

của Đảng Cộng sản Việt Nam 

              Lý Nhân, ngày        tháng 11 năm 2019 

  

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS 

trong huyện 
 

  Căn cứ Công văn số 156-CV/TG ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy Lý Nhân về việc đôn đốc tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 

năm  lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý 

Nhân yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trong huyện triển 

khai thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tham gia 

Là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang công tác tại các trường Mầm 

non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trong huyện. 

2. Nội dung, hình thức 

2.1. Nội dung 

- Tìm hiểu lịch sử 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam;  

- Về thành tựu của công cuộc đổi mới Đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng… 

2.2. Hình thức 

- Thi trắc nghiệm hằng tuần trên hệ thống mạng xã hội VCNET. 

- Đăng ký tài khoản người dùng theo quy định tại Thể lệ Cuộc thi. 

- Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra một số câu hỏi thi trắc nghiệm về nội 

dung tìm hiểu lịch sử 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam; về thành tựu của công cuộc 

đổi mới Đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng… Người dự thi đăng nhập tài khoản 

VCNET, truy cập vào banner của Cuộc thi và trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn 

một trong các đáp án, sau đó điền vào ô “Dự đoán” số người trả lời đúng và bấm vào 

ô “Hoàn thành”. Mỗi người có thể dự thi nhiều lần/tuần, tuy nhiên chỉ được công 

nhận 01 kết quả đúng nhất và có thời gian trả lời sớm nhất trong số các lần dự thi. 

* Lưu ý:  

- Kết quả thi trắc nghiệm hàng tuần được công bố cập nhật ngay sau khi có kết 

quả thi tuần (chậm nhất là 12 giờ thứ Hai hàng tuần) trên mạng xã hội VCNET; cơ 

cấu giá trị giải thưởng tuần quy định tại Thể lệ Cuộc thi.  

- Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức tiến hành tổng kết và trao kỷ niệm chương 

cho những người đoạt giải nhất các cuộc thi tuần. 

  3. Thời gian:   

- Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần và kết thúc vào ngày 

30/12/2019. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00’ thứ Hai hằng tuần và kết 

thúc vào 9h00’ thứ Hai tuần kế tiếp. 



- Thời gian cụ thể từng tuần thi từ nay đến hết ngày 30/12/2019 (Theo thời 

gian cụ thể Ban tổ chức thông báo trên chuyên trang). 

4. Một số giải pháp 

- Hiệu trưởng các trường tích cực phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về mục 

đích ý nghĩa, nội dung của cuộc thi theo Thể lệ cuộc thi và theo sự chỉ đạo của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tới cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.  

- Ngày 15/11/2019 (Thứ Sáu), Hiệu trưởng các trường triển khai Cuộc thi tới 

cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường. Hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên 

trong trường đăng ký tài khoản, tích cực học tập, nghiên cứu tài liệu trên chuyên 

trang để tham dự thi tuần hiện tại (kết thúc vào 9 giờ, ngày 18/11/2019) và các tuần 

kế tiếp theo kế hoạch của Ban tổ chức cuộc thi. 

- Thường xuyên cập nhật chuyên trang để cập nhật thông tin về cuộc thi từ 

Ban tổ chức; động viên, đôn đốc để cán bộ, giáo viên, nhân viên chủ động, tích cực 

tham gia cuộc thi để đảm bảo về số lượng, chất lượng và tiến độ các tuần thi từ nay 

cho đến hết 30/12/2019.  

5. Công tác báo cáo: Kết thúc mỗi tuần thi, các trường tổng hợp danh sách 

cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị mình đã hoàn thành bài dự thi tuần (Họ và 

tên, năm sinh, chức vụ,…) giửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện qua địa chỉ 

Email: ptdungpgd.ln@hanam.edu.vn . 

6. Sử dụng kết quả Cuộc thi: Những cán bộ, giáo viên, nhân viên đoạt giải 

tại cuộc thi là căn cứ để Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, đánh giá thi đua lĩnh 

vực NGLL trong năm học 2019-2020 (Theo cấp học). Các đơn vị có cá nhân đoạt 

giải tại cuộc thi cần báo cáo ngay qua địa chỉ Email: ptdungpgd.ln@hanam.edu.vn 

để cập nhật kịp thời.  
  

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, 

Tiểu học, THCS, TH&THCS trên địa bàn huyện triển khai thực hiện đảm bảo chất 

lượng và hiệu quả./. 

 
 

Nơi nhận: 
  - Trưởng phòng (để b/cáo); 

  - Lãnh đạo Phòng (để p/h chỉ đạo); 

  - CV: MN, Tiểu học, THCS; 

  - Như kính gửi (để t/h); 

  - Lưu: VT, NGLL.   

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

 
Ngô Sỹ Khánh 
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