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Số          - CV/HU 
V/v triển khai Cuộc thi trắc nghiệm 

“Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” 
trên mạng xã hội VCNET 

 Văn Bàn, ngày         tháng 11 năm 2021 

 
 

Kính gửi: 

 

- Các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 
huyện; các cơ quam trong khối tuyên truyền. 

 

 

Thực hiện công văn số 611-CV/BTGTU, ngày 11/11/2021 của Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy về việc triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống 

dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNET, do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức; Cuộc thi diễn ra từ ngày 

13/10/2021 đến ngày 26/01/2022. Huyện ủy Văn Bàn đề nghị các Chi, Đảng bộ 
trực thuộc Huyện ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 
huyện; các cơ quan trong khối tuyên truyền triển khai thực hiện một số nội dung 

sau: 

1. Quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong 

huyện hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch 
COVID-19” trên mạng xã hội VCNET ; tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng 

cao ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong phòng, 
chống dịch COVID-19. (Có Thể lệ và đường link (https://vcnet.vn/contestcovid) để 

tham gia Cuộc thi gửi kèm) 

 2. Giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy là cơ quan thường trực, chỉ đạo triển 

khai công tác tuyên truyền; theo dõi, đôn đốc việc tham gia Cuộc thi; tổng hợp báo 
cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả tham gia Cuộc thi 

của Đảng bộ huyện. 

 3. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các cơ 
quan trong khối tuyên truyền: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục 

đích, ý nghĩa và Thể lệ Cuộc thi; hướng dẫn các bước đăng ký, sử dụng tài khoản 
mạng VCNET; tạo sự quan tâm hưởng ứng của các bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 

viên và các tầng lớp Nhân dân đối với Cuộc thi. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo - Huyện đoàn: Chỉ đạo, tuyên truyền, động 

viên và tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, đoàn viên thanh 
niên, người lao động trong ngành Giáo dục - Đào tạo, Đoàn thanh niên các cấp 

trong toàn huyện hưởng ứng, dành thời gian nghiên cứu, tích cực tham gia Cuộc 
thi; tổ chức nghiên cứu tạo lập các nhóm trên ứng dụng mạng xã hội để trao đổi, 

chia sẻ kinh nghiệm, cách thức, các bước tham gia Cuộc thi tạo sức lan tỏa góp 
phần chung tay đẩy lùi dịch Covid -19.  

https://vcnet.vn/contestcovid
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5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông: Đẩy mạnh tuyên truyền về 

Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng; cử phóng viên theo dõi, phối 

hợp với cơ quan thường trực cập nhật thông tin về tình hình tham gia Cuộc thi; 

viết tin, bài biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hưởng ứng và tham 

gia Cuộc thi. 

 Huyện ủy Văn Bàn yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị 
nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TTHU, Lãnh đạo UBND huyện 
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 
 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trần Thị Việt 
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