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'oChung tay phông, ch6ng dich COVID-l9"

CuQc thi

- Thông qua CuQc thi nhàm tàng cuùng công tâc tuyên truyèn, pfrô Uién

kién thrîc ccv bân vè phông, chông dich bênh COVID- 19 dé nguôi dân chü dQng

phông trânh lây nhiëm bênh; nâng cao nhfn thirc và ÿ thûc châp hanh phâp luft,
quy iIlnh vè phông, chông dich bênh COVID- 19 cho mgi nguùi dân.

- G6p phâ" hinh thành th6i quen, lôi sông lanh manh trong viÇc t.u chàm
sôc, bâo vÇ sûc khôe cüa nguùi dân, thUc hiên nghiêm câc biÇn phâp phông,
chiing dlch COVID-l9.

Dièu 2: NQi dung CuQc thi

CuQc thi tfp trung vào câc kién thüc co bân vè phông, chông dich bênh
COVID-19; chri truong, duôrng lôi, chinh sâch cüa Dâng, Nhà nuôc trong phông,
chting dich bênh COVID-l9; cô vü dQng viên câc lgc lugng tuyén dàu chting
d!ch.

, Dièu 3: D6i tuçnrg dç thi

- Mqi công dân Viêt Nam trong và ngoài nuôc cô tài khoan VCNet (tru
câc thanh viên trong Ban Tô chüc, Ban Ngi dung, Ban Thu § CuQc thi).

- Dô tuôi du thi: Tù dü 14 tuôi ffô lên.

Dièu 4: Thùi gian CuQc thi

Tir 10h00 thri Tu ngày 13/1012021 dén th00 thü Tu ngày 261112022

Dièu 5: tlinh thûc thi:

Thi tràc nghiÇm trên mqng xâ hçi VCNet

uôi tuar, Ban Tô chüc Cuôc thi dua ra 1 dè thi trâc nghiÇm (bao gôm 5

câu hôi) tfp tmng vào kién thüc co ban vè phông, chông dich bÇnh COVID-l9;
chü truong, duèrng lôi, chinh sâch cüa Dâng, Nhà nuôc trong phông, chông dich;

A - r^ 'cô vü, dông viên câc lgc luqng tuyên dâu chông dfch; câc quy dinh phâp luft
liên quan trong phông, chông dich bênh. Môi câu hôi cô mQt sO aap ân, trong dô
cô 01 dâp ândüng. Thi sinh tham gia dg thi tryc tuyén trên mqng xâ hôi VCNet.

- Dê dàng lqy tai khoân, nguùi dùng cô thê truy c4p vào duùng dân:

vcnet.vn ho{c tâi vè qua img dUng trên câc smartphone vôi cgm tù: VCNet.
Truy cfp vào trang web ho{c img dqng, nguùi dùng chgn mgc "DànEkÿ", nhâp

sô Ciçn tho4i và nhan mâ kich hopt. Dièn câc thông tin câ nhân, bao gàm: Tên,



sô diên thopi và nhqn mâ kich hopt. Dièn câc thông tin câ nhân, bao gàm: Tên,
giôi tinh, ngày sinh, mât khâu là c6 thê tao ngay tài ktroân m§t câch nhanh

chông.

- Nguôi du thi tién hanh câc rhao tâc dë trâ lùi câu hôi thi cüa Ban Tô
chüc:

+ Truy câp vào trang mqng diên tü VCNet: vcnet.vn, sau d6 truy cpp vào

banner cüa Cu§c thi; hoflc truy cpp vào m§t trong câc trang web: Bâo diên tü
Dâng Công sân ViÇt Nam (dangcongsan.vn), Bâo Sirc khôe &. Dùi sông

(suckhoedoisong.vn); Bâo Giâo dUc và Thùi ctpi (giaoducthoidai.vn), Bâo Nhân
Dân diÇn tu (nhandan.org.vn), I)âo Công an nhân dân (cand.com.vn), T4p chi
Tuyên giâo tliÇn tü (tuyengiao.r,n), Bâo diên tü Quân dôi nhân dân (qdnd.vn),
Công thông tin ttiÇn tu Chinh phü (chinhphu.vn), Bâo Dpi biêu nhân dân

(daibieunhandan.vn), Bâo Nhà bâo & Công luQn (congluan.vn), Công thông tin
diÇn tü BA Y té (moh.gov.vn)..., sau dô truy cQp vào banner cüa CuQc thi.

+ Trâ lùi câu hôi thi: Nguoi dU thi thao tâc nhu sau:

(1) Dàng nhâp tài khoân VCNet, truy cgp vào banner cüa CuÇc thi và trâ
lùi câc câu hôi bàng câch lga chgn mQt trong câc dâp ân, sau dô dièn vào ô "Dy
doân" sô nguùi trâ lùi düng và bâm vào ô "Hoàn thành".

(2) Trong truùng hç,p sô ngurii dg thi (tu 02 nguài trô lên) cùng trâ lùi
clüng câc càuhôi, cùng du doan chinh xâc sô nguùi trâ toi düng, Ban'Tô chüc së

càn cü vào thùi gian trâ lùi câu hôi som nhât dê trao thuôrng cho nguài thi. Thùi
gian dusc tinh trr khi Uât aàu dên khi két thüc cuQc thi tuàn (thùi gian tinh dén

ngày, giù, phüt, giây theo thùi gian thi).

- Thài gian thi tràc nghiÇm dugc tién hanh hune tuàn, bât dàu fi 10h00'
thir Tu hà"g tuân và két thüc vào th00' thü Tu tuàn ké tiép.

- Môi nguùi cô thé dy thi nhièu tà/tuan, tuy nhiên chi dugc công nhân 01

két quâ dune nhât va cô thùi gian trâ lùi sôrm nhât trong s6 câc mn au tfri.

Dièu 6: Ccr câu, giâ rri giâi thuông

tvtôi tuàn cô câc giâi thuorrg:

- 01 giâi Nhât: Tri giâ 2.000.000 dông

- 02 giâiNhi: Môi giâi tri gîâ t 500.000 dông

- 03 giâi Ba: Môi giâi tri giâ 1.000.000 dàng

§guùi nhân giâi thuôrng cô trâch nhiêm n§p thué thu nhap câ nhân theo
quy dinh)



Eièu 7: Thông bâo két quâ và trao thuông:

Két quâ thi trÉc nghiÇm hà"g tuân së dugc công bi5 ngay sau khi cô két
quâ cuQc thi tuàn (châm ntrât ta lzhthv Tu hàng tuàn) trên m4ng xâ h§i VCNet,
Bâo diÇn tü Dâng Công san ViÇt Nam và câc phuong tiÇn thông tin d4i chüng.

- Bâo diÇn tü Dâng Công san Viêt Nam tAng Giây chimg rù,ât cho nhüng
câ nhân do4t câc giâi Nhât, Nhi, Ba hàng tuàn.

- Hàng tuàn, Ban Thu ky Cuôc thi së güi Giây khen và Giây chümg nhân

cho nhting nguùi tlo4t giâi qua duèrng buu tliên; dông thùi güi tièn giâi thuong
qua duùng buu diÇn hoàc qua tài khoan câ nhân cüa nguùi clopt giâi.

- Nguài trung giâi cô trâch nhiêm cung câp dày dü và chfnh xâc thông tin
vè ai khoan ngân hàrg, sO Aiê, thopi, dla chi liên hê dé gan Th, ky CuQc thi
chuyên tièn thurrng qua tài khoan.

Dièu 8: Tô chric thgc hiÇn

Thê 1ê Cuôc thi trâc nghiÇm "Chung tay phông, chông dlch COVID- 19"

cô hiÇu lgc tu ngày công bô và dugc dàng tâi trên câc phuong tiÇn thông tin t14i

chüng. Viêc süa dôi, dièu chinh nQi dung Thê lê chi dugc thuc hiên khi cô sy

dàng ÿ bà"g vàn ban cüa Ban Tô chüc CuQc thi.


