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DANG U KHOI CAC CCS QUAN BANG CQNG SAN VIT NAM 
vA DOAN}T NGHTP TINH NAM DINH 

BAN TUYEN GIAO Nam Djnh, ngày 04 tháng llnám 2021 

S 32-C V/BTGDUK 
V/v tuyên truyn, hróng i'rng Cuóc thi 
trac nghim "Chung tayphông, chong 

dich Covid-19" tren mang xâ h5i VCNet 

KInh gz'ri: Cp üy các t chiirc ca sâ Dáng trire thuc 

Thirc hin Cong van s 219-CV/BTGTU ngày 02/11/2021 cüa Ban Tuyên 
giáo Tinh üy v tuyên truyn, hung img cuc thi trc nghim "Chung tay phông, 
chng djch Covid 19" trên ming xã hi VCNet và sr chi dao  cüa Thuing trrc 
Dâng üy Khi; Ban Tuyên giáo Dáng Uy Khi d nghj cp üy các TCCS Dãng trrc 
thuc lãnh dao,  chi  dao  thirc hin t& mt s ni dung sau: 

1. T chirc phát dng, dng viên và hurng dn can b, dãng viên, ngizM lao 
dng trong Co quan, dan vj, doanh nghip tIch circ hu&ng irng tham gia Cuc thi 
trtc nghim "Chung tay phông, chng djch Covid- 19" trên mng xã hi VCNet do 
Báo din tir Dâng Cong san Vit Nam phi hqp vói các dan vj chirc näng cüa Bô Y 
t, B Giáo diic và Dào to t chirc. 

(Ban Tuyên giáo Dáng iy  Khó'i gi'ci kern Thé l Cuç5c thi, Du'&ng link tham 
gia Cu5c thi là. https.//vcnet. vn/contestcovid d phyc vy cong tác tuyên truyn và 
trié'n khai huáng thig cu.5c thi) 

2. TIch c1rc tuyên truyn cuc thi bang nhiu hInh thüc phong phü, phU hçp 
vâi dc dim, tInh hInh cüa Ca quan, don vj, doanh nghip và tInh hInh djch bnh 
COVID-19; chü trçng tuyên truyn trên internet, ming xã hi. 

D nghj c.p üy các TCCS Dâng trirc thuc quan tam trin khai; báo cáo kt 
qua cong tác tuyên truyn và s krqng can b, dãng viên, ngui lao dng tham gia 
Cuc thi v Ban Tuyên giáo Dâng üy Khi triroc ngày 11/02/2022.!. 

Nai nhân: 
- Nhix kInh giri, 
- Lint 
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