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Kính gửi: Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 759-CV/BTGTU, ngày 21/6/2022 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về triển khai cuộc thi trực tuyến “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022, Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện tốt một 

số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc thi trực tuyến “Tổ quốc 

bên bờ sóng” và triển khai rộng rãi cuộc thi trong cán bộ, đảng viên, người lao động. 

- Đối tượng tham gia cuộc thi: Toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, 

không giới hạn độ tuổi tham gia. 

- Cách thức tham gia cuộc thi:  

+ Cách 1: Truy cập website http://www.toquocbenbosong.vn để đăng ký/đăng 

nhập thông tin và tham gia cuộc thi. 

+ Cách 2: Tìm và tải App “Tổ quốc bên bờ sóng” trên điện thoại di động từ 

kho ứng dụng AppStore (hệ điều hành IOS) và Google Play (hệ điều hành Android). 

+ Cách 3: Truy cập vào banner mời tham gia Cuộc thi được đăng trên các trang 

báo điện tử: dangcongsan.vn; nhandan.com.vn; chinhphu.vn; doanthanhnien.vn; 

qdnd.vn; tuyengiao.vn;… để đăng kí/đăng nhập thông tin và tham gia cuộc thi. 

- Hình thức thi:  

+ Vòng thi tuần: Thí sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo hình thức trực tuyến 

(trên Website hoặc App của Cuộc thi) trong thời gian 4 tuần (Tuần 1: từ 06/7-13/7; 

Tuần 2: từ 13/7-20/7; Tuần 3: từ 20/7-26/7; Tuần 4: từ 26/7-02/8). 

+ Vòng bán kết: Diễn ra tương tự vòng thi tuần, thí sinh tham gia trả lời câu hỏi 

trắc nghiệm theo hình thức trực tuyến (trên Website hoặc App của Cuộc thi). 

+ Vòng chung kết: Tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa, đối kháng trực tiếp tại 

Hà Nội (dự kiến tháng 9-10). 

2. Cấp ủy cơ sở phân công cán bộ phụ trách, gửi đường link website của cuộc thi 

(qua zalo, facebook,…) đồng thời có hướng dẫn cụ thể về cuộc thi để cán bộ, đảng 

viên, người lao động dễ dàng tiếp cận và tham gia cuộc thi đạt kết quả. 

Nhận được Công văn, đề nghị các tổ chức cơ sở đảng triển khai nghiêm túc và 

hằng tuần cập nhật, báo cáo số liệu người tham gia cuộc thi về Ban Tuyên giáo Đảng 

ủy Khối qua địa chỉ email: nhatlaiduk@gmail.com (hoặc zalo 0983565838). 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c), 

- Lưu Ban TG, VP. 

  

 

 

 

 

 

 

  


