
 
 

 

ĐẢNG ỦY KHỐI 
CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

BAN TUYÊN GIÁO - DÂN VẬN 
* 

     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

 
  Bình Thuận, ngày 20 tháng 3 năm 2020 

             Số  63  -  CV/TGDVĐUK  
      Tham gia Cuộc thi trắc nghiệm“Tìm hiểu  
   90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo” 

 
                              

                                              Kính gửi:   - Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

                                                                 - Đoàn Khối, Hội Cựu chiến binh Khối. 
 

 Thực hiện Công văn số 2502-CV/BTGTU, ngày 18/3/2020 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về Tuyên truyền và vận động tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm 

hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo”; Ban Tuyên giáo - Dân vận 

Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể Khối tuyên 

truyên, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên hội viên và 

người lao động hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm 

ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, cụ 

thể như sau: 

- Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên 

giáo” được thực hiện trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn) hoặc tải ứng dụng 

VCNET từ Apple store nếu dùng hệ điều hành IOS hoặc từ CH Play nếu dùng hệ 

điều hành Android.   

- Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu tuần thi thứ 

nhất từ ngày 23/3/2020, kết thúc vào ngày 13/7/2020. 

- Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00 thứ hai hàng tuần và kết thúc 

vào 9h00 thứ hai tuần kế tiếp. 

Các cấp ủy cơ sở, Đoàn thể Khối quan tâm triển khai thực hiện và báo cáo 

kết quả về Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy trong báo cáo tháng 7/2020./. 
 

Nơi nhận:                           TRƯỞNG BAN 
- Như trên,                                                                                          
- Thường trực Đảng ủy, 
- Lưu VP, TGDV.Thi                                                                     
                                                                                                     
 
                                                                                                   Phạm Thị Tố Loan          
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