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Diêu 1: Mgc tlfch

- Nhàm tuy'ên truyèn ,rè li"h sü 90 nâm xày dung và phât trién ngành Tuyên
giâo cüa Dâng (011811930 - 011812020). Qru dô, nâng cao nhân thü'c và phât huy
nhüng kinh nghiêm dé vân dung linh hoat, sâng tao, hiQu quâ trong aôi^mOi n6i
dung, phuong thric công tâc Tuyên giâo, rTâp ring yêu câu nhiêm vU hiên nay.

Tuyên truyèn, dây rnanh hgc tpp, làrn theo tu tuông, dao dûc, phong câch
Hô Chi Minh sâu rông trong toàn xâ hôi; qua dô, dây lùi sr,r suy thoâi uè tu ttLô,ng
chinh tri, dao dfrc, lôi r6rrg và nhüng biéu hiÇn "tç diên bién", "t\r chuyén hôa".

- ÇOp phàn dâu tranh, phân bâc nhüng quan diém sai trâi, thù dich, nhàm
bâo vê nên tâng tu tuông cüa Dâng.

Dièu 2: Hinh thrirc và thùi gian thi

2.1. Hinh thric thi

Thi trâc nghiÇm trên mpng VCNET. Trién khai thi và thông bâo két quâ thi
hàng tuân. Trâ thuongcâc cuQc thi tuàn qua duông buu tliÇn hoflc tài khoan câ nhân.

2.2.Thùigian thi

- Thài gian thi dugc tién hành hàng tuàn, Uât Oàu tuàn thi thü nhât tir ngày
231312020, két thüc vào ngày I3l7l2O2O.

- Thùi gian thi môi tuàn dusc tinh tù 10h00' thü hai hàng tuàn và tét thric
vào th00' thri hai tuân té tiép.

Eièu 3: Quy tlinh chung A6i vOi CuQc thi

3.1. D6i tugng dg thi

- Mqi công dân Viêt Nam trong và ngoài nuôc c6 tài khoân VCNET (tru câc

thành viên trong Ban Tô chûc, Ban NQi dung, Ban Thu kÿ Cugc thi).

- DQ tuôi du rhi: Tù dü 14 tuôi trô lên.

3.2. Câch thrirc dg thi

Oê deng ky tài khoân, nguài dùng truy cfp vào mqng lnternet theo duong dân:

httpllvcnet.vn hoëc tâi rmg dUng VCNET vê smartphone tu App Store (IOS) hoëc tu
Google Play (Android). Sau dô, truy cgp vào trang web hoflc tmg dUng, chon muc
*Pàng kÿ", nhâp rO aiên thopi và nhfn mâ kich hopt. Dièn câc thông tin câ nhân, bao
gàr.,, Tên, giôi tinh, ngày sinh, mf,t khâu Aé noan thanh dàng ky tài khoan.

- Nguài dg thi tién hành câc thao tâc dé trâ lài câu hôi thi cüa Ban Tô chüc:

+ Truy câp vào m?ng VCNET: htçs://vcnet.vr/, sau d6 truy c4p vào banner
cüa Cugc thi; hoëc truy câp vào banner CuQc thi cüa mQt trong câc bâo, tap chf
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diê1 tir: Bâo cIiÇn tir Dâng Công sân Viêt Nam (www.dangcongsar"I.vn); Bâo Nhân

Dân diên tü (www.nhanclan.org.vn); Tap chi Tuyên giâo diên tü
(www.tuyelgiao.vn); Bâo dai biêu Nhân dân diên tü (www.daibieunhandan.vn);

Bâo Quân d9i nhân dân (www.qdnd.vn); Bâo công an Nhân dân

(www.capcl.com.vn); Công thông tin diên tir Chinh phü (www.chinhphu.vn); Bâo

Tièn phong (www.tienphong.vn); Bâo Tuôi tré (www.tttoitre.vn); Bâo tliÇn tü
VietNamNet (www.vietnamnet.vn); Bâq diÇn tür VnExpress (www.vnexpress.net);

Bâo Thanh 1iên (www.thanhnien.vn); Hâo diên tü Dân tri (www.dantri.com.vn);

Bâo tTiÇn tü Zing.vn (www.news.zing.vn)...

+ Trâ lùi câu hôi thi:

Uôi tuàn, Ban Tô chiro CuQc thi dua ra mQt sô câu hôi thi trâc nghiQ- uè

lich str 90 nàm Ngày truyèn thông ngành Tuyên giâo; câc nghi Q.uYêt, chi thi, két
luân cüa Ban Châp hành Trung uong, B0 Chfnh tr!, Ban Bi thu vê công tâc Tuyên
giâo; nhüng thành tpu, kinh nghiÇm cüq ngành Tuyên giâo... Môi câu hÔi cô mQt

sô Aap ân, trong ctô cô dâp ân cTüng. NguPi du thi thao tâc nhu sau:

(l) Eàng nhâp tài khoân VCNIE!, truy cfp vào banner cüa CuQc thi và trâ
lùi câc câu hôi bàng cérchlga chgn dâplén düng, sau d6 diên vào ô "Du doân" sô

nguùi trâ lài düng và bâm vào ô "Hoàn thành".

(2) Trong truong hç'p sô nguùi dp thi (tù 02 nguôi trô lên) cùng trâ lùi düng
câc câu hôi, cùng dy doân chinh xâc sô nguùi trâ lùi düng, Ban Tô chüc së càn cir
vào thôi gian trâ lùi câu hôi thi sorn nhât dê trao thuông cho nguùi thi (thùi gian
tinh dên ngày, giù, phüt, giây).

- Thùi.gian thi dugc tién hanh hàrrg tuàn, Uât Aàu tuàn thi thü nhât tu ngày
23/312020, kêt thüc vào ngày l3l7/2020.

- Thùi gian thi môi tuàn dugc tfnh tù 10h00' thü hai hàrrg tuàn và két thüc
vào th00' thür hai tuan ké tiép.

- Môi ,gÿü cô thé tham gia dy thi nhièu làn mng.cuôc thi tuàn, nh,mg chi duoc
công nh4n O1 két quà tlüng và cô thài gian trâ lùi scnn nhât frong sô câc mn du ttri.

3.3. Co câu, giâ tri giâi thuông CuQc thi hàng tuàn nhu sau:

ittôi tuàn cô 04 giâi thucrng, bao gôm'

- 0l giâi Nhât: tri giâ4.000.000 dàng.

- 02 giâiNhi: môi giâi tri giâ2.000.000 dàng.

- 05 giâi Ba: môi giâi tri giâ t 500.000 dàng.

- 08 giâi Khuyén khfch: môi giai 1.000.000 dàng

Q'{guài nhqn giài thuông cô trdch nhiQm nQp thué thu nhQp cd nhân theo
quy dinh)

Eièu 4. Thông bâo két quâ và t[ao rhuông

^- 
5*:uâ thi lite PT :ë {"g9 gône bé, 

"âp 
nh4t ngay sau khi cô két quâ

thi tuân (chpm nhât là 12h00 thû hai hàng tuàn) trên mgngVCNET, Bâo aiçn tu
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Dâng CQng sân ViQt Nam, Tap chi Tuyên giâo, câc bâo diên tir thuôc co qrran
bâo chi phôi hqp tô chü'c Cuôc thi và câc phuong tiên thông tin dai chirng.

- Tùry tinh hinh thuc té, Ban Tô chric, Ban Thu kÿ CuQc thi cô thé tô chürc

02 dqt trâ thuông cho nhüng inglrài doqt giti trong câc cuôc thi trâc nghiêm tLràn

(nguùi ilo4t girii không cô rliêu [<iên trr"rc tiêp nhân giti, c6 thê nhân tiên thuô'ng
qua buu cliÇn ho{c qua tài khoân câ nhân).

Nguùi trüng giâi cô trâchnhiÇm cung câp d,ày dir và chfnh xâc thông tin
vê ngày, thâng, nàm sinh, tài lçhoân ngân hàng, sô diÇn tho4i, dia chi liên hÇ dê
Ban Thu kÿ Cuôc thi chuyên trâ tièn thuông.

- Truôc khi công bô và trao thtrông, Ban Thtr § Ctrôc thi c6 quyèn yêu
càu nguùi trürng ,giâi.cung câp Chirng minh thu nhân dân, Thé càn cuôc công
dân ho{c HQ chiêu dê dôi chiêu, xâc minh nhân thân cüa nguô'i du thi. Ban Thu
kÿ CuQc thi c«i trâch nhiÇm bâo m4t moi thông tin câ nhân cüa nguài du thi.
Trong truông hqp phât hiÇn nguùi dU thi vi pham Thé lÇ CuQc thi thi Ban Tô
chfic, Ban Thu ky Cuôc thi c6 quyên hüy kêt quâ cüa nguài dp thi.

5. Tông t<ét CuQc thi

- Tô chric. Chucmg lrinh nghê thuat "Giü tron nièm tin" và Lê fông két
CuQc thi. Dg kiên vào cuôi thâng7 nâm2020, nhân dip kÿ niÇm 90 nàm Ngày
truyèn thông nganl Tuyên giâo (01/811930 - Oll8l2O2O). Chuong trinh dusc
truyèn hinh trpc tiép trên Dài Truyèn hinh ViÇt Nam; trpc tuyén ffên Bâo diÇn
tü Eang Công san ViÇt Nam; tiêp s6ng trên mQt sô tlài phât thanh - truyên hinh
Trung uong và tïla phucrng.

- laneciây Chûng nhfln cüa Ban Tô chric Cuôc thi cho nhimg nguùi dopt
giâi Nhât trong câc cuQc thi tuân. Tang leng khen cüa Ban Tuyên giâo Trung
ucrng"cho Ban Tuyên giâo tinh, thành phô, dâng bô trUc thuçc Trung ugng và
câc tô chûc chinh tr! xâ hôi ô Trung uong c6 sô luçmg nguùi dU thi nhièu nhât.
Taqg Bàng khen cüa Ban îuyên giâo Tmng uong 

"f,J 
tai thé và câ nhân dâ cô

nhiêu thành tich trong tô chirc Cuôc thi.

Dièu 6. Tô chrirc thrSc hiÇn

Thê lê CuQc thi c6 hiÇu luc tu ngày § quyét d[nh b3n hành và duo.'c tlàng tâi
trên câc phuong tiÇn thông tin.dpi chüng. ViÇc süa dôi, dièu chinh nôi dung mé tê
chi dugc thgc hiÇn khi c6 sg dông ÿ ba"g vàn bân cüa Ban Tô chric CuQc thi.l.gy

BAN TO CHÜC CUOC THI
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