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V/vtham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm
Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo Đảng
&Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020”

Kính gửi: Các công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc
Căn cứ Công văn số 165/CV-BTG ngày 18/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐVN) về việc tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm
hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”; Công văn số 171/HDTG ngày 20/3/2020, Công văn số 228/CV-TG ngày 16/4/2020 của Ban Tuyên giáo
Tổng Liên đoàn LĐVN về việc tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm
2020”, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) triển khai đến các cấp công đoàn cụ
thể như sau:
I. CUỘC THI TRẮC NGHIỆM “TÌM HIỂU 90 NĂM NGÀY TRUYỀN
THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG”

Cuộc thi nhằm tuyên truyền về lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển ngành
Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020). Qua đó, nâng cao nhận thức và phát
huy những kinh nghiệm để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong đổi mới nội
dung, phương thức công tác Tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; tuyên
truyền, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu
rộng trong toàn xã hội; qua đó, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; góp phần đấu tranh, phản
bác những quan điểm sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Cuộc thi được tiến hành hàng tuần trên mạng VCNET, bắt đầu từ ngày
23/3/2020, kết thúc vào ngày 13/7/2020. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam trong
và ngoài nước có tài khoản VCNET.
Để đăng ký tài khoản VCNET, người dùng truy cập vào mạng Internet theo
đường dẫn http://vcnet.vn hoặc tải ứng dụng VCNET về smartphone từ App Store
(IOS) hoặc từ Google Play (Androi). Sau đó, truy cập vào trang web hoặc ứng dụng,
chọn mục “đăng ký”, nhập số điện thoại và nhận mã kích hoạt, điền các thông tin cá
nhân, bao gồm tên, giới tính, ngày sinh, mật khẩu hoàn thành đăng ký tài khoản và
tham gia Cuộc thi.
Thể lệ Cuộc thi tại phụ lục 01.
II. CUỘC THI ẢNH ‘NÉT ĐẸP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2020”

1. Tên cuộc thi: “Nét đẹp công đoàn và người lao động” năm 2020, chủ đề
“Nét đẹp công đoàn cơ sở”.
2. Đối tượng dự thi
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Cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động đang làm việc trong ngành
Đường sắt Việt Nam. Người dự thi phải có địa chỉ tài khoản facebook và địa chỉ
thư điện tử rõ ràng để Ban Tổ chức có thể liên hệ khi cần.
3. Nội dung
- Sản phẩm dự thi là những bức ảnh của đoàn viên, người lao động ghi lại
những hoạt động thực tế của công đoàn cơ sở, của cán bộ công đoàn cơ sở năm
2020 mà họ tâm đắc nhất; hình ảnh đẹp về đoàn viên công đoàn, người lao động
trong các hoạt động do công đoàn cơ sở tổ chức.
Mỗi ảnh được minh họa bằng các thông điệp, câu chuyện thực tế, ngắn gọn,
xúc tích về hoạt động công đoàn, có chú thích đầy đủ thông tin (chụp ở đâu, nhân
vật trong ảnh là ai, đang tham gia hoạt động gì…). Chú thích tối đa 100 chữ.
(Ngoài ra, người dự thi có thể viết một bài viết ngắn kể câu chuyện về các hoạt
động - nét đẹp của nhân vật từ 200 - 400 chữ về tác phẩm).
- Các tác phẩm tham gia dự thi được chụp bằng máy ảnh hay điện thoại thông
minh, có chất lượng, độ nét cao, có tính nghệ thuật, nội dung phù hợp với chủ đề
của cuộc thi. Ảnh dự thi phải là ảnh chưa đoạt giải của bất kỳ cuộc thi ảnh nào tại
Việt Nam hay quốc tế.
- Người dự thi tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm tham gia dự thi.
4. Cách thức tiếp nhận tác phẩm dự thi
- Công đoàn ĐSVN không thành lập Ban Tổ chức cuộc thi. Các công đoàn
trực thuộc Công đoàn ĐSVN trực tiếp gửi đăng ký tham gia dự thi vòng loại theo
đường link http://cuocsongantoan.vn/dang-ky-truc-tuyen-thi-anh-facebook với số
lượng tối đa 05 tác phẩm ảnh đơn.
- Mỗi cá nhân là cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đang công tác
tại các đơn vị có công đoàn thuộc Công đoàn ĐSVN: được gửi tối đa 03 tác phẩm
ảnh đơn.
5. Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi
Thời gian tiếp nhận các tác phẩm từ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; công
đoàn cơ sở; cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động bắt đầu từ 01/6/2020 đến
hết ngày 31/8/2020.
(Vòng chung kết cuộc thi ở cấp Tổng Liên đoàn: Trong quý IV/2020).
6. Cá nhân tham gia dự thi cung cấp thông tin kèm theo tác phẩm bao gồm:
Thông tin cá nhân: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMTND/CCCD hoặc
số thẻ đoàn viên công đoàn, đơn vị công tác, số điện thoại, địa chỉ facebook.
Thông tin tác phẩm dự thi: Tên tác phẩm dự thi, miêu tả tác phẩm dự thi
(ảnh chụp ở đâu, đang làm gì, nhân vật trong ảnh là ai...). Tác giả có bài viết ngắn
từ 200-400 chữ về nét đẹp tác phẩm (khoảng 1/3 đến 1/2 trang giấy A4).
Tác giả gửi tác phẩm dự thi, thông tin cá nhân, chú thích về tác phẩmvào địa
chỉ email mà Ban Tổ chức cuộc thi công bố.
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7. Cơ cấu giải thưởng:
- Vòng Chung kết cấp Tổng Liên đoàn:
+ 01 Giải Đặc biệt: 25.000.000đ
+ 02 Giải Nhất, mỗi giải: 15.000.000đ
+ 04 Giải Nhì, mỗi giải: 7.000.000đ
+ 06 Giải Ba, mỗi giải: 3.000.000đ
+ 20 Giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000đ
Thể lệ và cách thức tham gia dư thi vòng loại được cập nhật trên trang Fanpe:
https://www.facebook.com/netdepcongdoannguoilaodong
và
website:
https://cuocsongantoan.vn.
Công đoàn ĐSVN đề nghị công đoàn các cấp tuyên truyền, vận động cán bộ,
đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu
90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” và Cuộc thi ảnh “Nét đẹp
công đoàn và người lao động” năm 2020, tổng hợp báo cáo kết quả về Công đoàn
ĐSVN sau khi kết thúc cuộc thi.
Trong quá trình thực hiện có vướng mắc liên hệ Ban Tuyên giáo – Chính sách
pháp luật Công đoàn ĐSVN (đồng chí Chu Trung Kiên, số điện toại: 0983318805
hoặc 0243.9421572).
TM.BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:
PHÓ CHỦ TỊCH
- Như trên;
-Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN (b/cáo);
- Đảng uỷ TCT ĐSVN (b/cáo);
- Chủ tịch CĐĐS (b/cáo);
- Ban TGTT TCT ĐSVN;
- Các Ban CĐĐS;
- LưuVP, TGCSPL.

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Hoàn
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Phụ lục 1
Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo
của Đảng”
Điều 1: Mục đích
- Nhằm tuyên truyền về lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển ngành
Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020). Qua đó, nâng cao nhận thức
và phát huy những kinh nghiệm để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả
trong đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ hiện nay.
- Tuyên truyền, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội; qua đó, đẩy lùi sự suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa”.
- Góp phần đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch,
nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Điều 2: Hình thức và thời gian thi
2.1. Hình thức thi
Thi trắc nghiệm trên mạng VCNET. Triển khai thi và thông báo kết
quả thi hằng tuần. Trả thưởng các cuộc thi tuần qua đường bưu điện hoặc tài
khoản cá nhân.
2.2. Thời gian thi
- 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 hằng tuần và kết
thúc vào 9h00’ thứ hai tuần kế tiếp.
Điều 3: Quy định chung đối với Cuộc thi
3.1. Đối tượng dự thi
- Mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước có tài khoản VCNET
(trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Nội dung, Ban Thư ký Cuộc thi).
- Độ tuổi dự thi: Từ đủ 14 tuổi trở lên.
3.2. Cách thức dự thi
Để đăng ký tài khoản, người dùng truy cập vào mạng Internet theo
đường dẫn: http://vcnet.vn hoặc tải ứng dụng VCNET về smartphone từ App
Store (IOS) hoặc từ Google Play (Android). Sau đó, truy cập vào trang web
hoặc ứng dụng, chọn mục “Đăng ký”, nhập số điện thoại và nhận mã kích
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hoạt. Điền các thông tin cá nhân, bao gồm: Tên, giới tính, ngày sinh, mật
khẩu để hoàn thành đăng ký tài khoản.
- Người dự thi tiến hành các thao tác để trả lời câu hỏi thi của Ban Tổ
chức:
+ Truy cập vào mạng VCNET: https://vcnet.vn/, sau đó truy cập vào
banner của Cuộc thi; hoặc truy cập vào banner Cuộc thi của một trong các
báo, tạp chí điện tử: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
(www.dangcongsan.vn); Báo Nhân Dân điện tử (www.nhandan.org.vn); Tạp
chí Tuyên giáo điện tử (www.tuyengiao.vn); Báo đại biểu Nhân dân điện tử
(www.daibieunhandan.vn); Báo Quân đội nhân dân (www.qdnd.vn); Báo
Công an Nhân dân (www.cand.com.vn); Cổng thông tin điện tử Chính phủ
(www.chinhphu.vn); Báo Tiền phong (www.tienphong.vn); Báo Tuổi trẻ
(www.tuoitre.vn); Báo điện tử VietNamNet (www.vietnamnet.vn); Báo điện
tử VnExpress (www.vnexpress.net); Báo Thanh niên (www.thanhnien.vn);
Báo điện tử Dân trí (www.dantri.com.vn); Báo điện tử Zing.vn
(www.news.zing.vn)...
+ Trả lời câu hỏi thi:
Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra một số câu hỏi thi trắc nghiệm
về lịch sử 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo; các nghị quyết, chỉ
thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về
công tác Tuyên giáo; những thành tựu, kinh nghiệm của ngành Tuyên giáo…
Mỗi câu hỏi có một số đáp án, trong đó có đáp án đúng. Người dự thi thao tác
như sau:
(1) Đăng nhập tài khoản VCNET, truy cập vào banner của Cuộc thi và
trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn đáp án đúng, sau đó điền vào ô “Dự
đoán” số người trả lời đúng và bấm vào ô “Hoàn thành”.
(2) Trong trường hợp số người dự thi (từ 02 người trở lên) cùng trả lời
đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban Tổ chức
sẽ căn cứ vào thời gian trả lời câu hỏi thi sớm nhất để trao thưởng cho người
thi (thời gian tính đến ngày, giờ, phút, giây).
- Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hằng 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 hằng tuần và kết
thúc vào 9h00’ thứ hai tuần kế tiếp.
- Mỗi người có thể tham gia dự thi nhiều lần trong cuộc thi tuần, nhưng
chỉ được công nhận 01 kết quả đúng và có thời gian trả lời sớm nhất trong số
các lần dự thi.
3.3. Cơ cấu, giá trị giải thưởng Cuộc thi trắc nghiệm hàng tuần
như sau:
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Mỗi tuần có 04 giải thưởng, bao gồm:
- 01 giải Nhất: trị giá 4.000.000 đồng.
- 02 giải Nhì: mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.
- 05 giải Ba: mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng.
- 08 giải Khuyến khích: mỗi giải 1.000.000 đồng
(Người nhận giải thưởng có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân
theo quy định).
Điều 4. Thông báo kết quả và trao thưởng
- Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được công bố, cập nhật ngay sau
khi có kết quả thi tuần (chậm nhất là 12h00 thứ hai hằng tuần) trên mạng
VCNET, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo, các báo
điện tử thuộc cơ quan báo chí phối hợp tổ chức Cuộc thi và các phương tiện
thông tin đại chúng.
- Tùy tình hình thực tế, Ban Tổ chức, Ban Thư ký Cuộc thi có thể tổ
chức 02 đợt trả thưởng cho những người đoạt giải trong các cuộc thi trắc
nghiệm tuần (người đoạt giải không có điều kiện trực tiếp nhận giải, có thể
nhận tiền thưởng qua bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân).
- Người trúng giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông
tin về ngày, tháng, năm sinh, tài khoản ngân hàng, số điện thoại, địa chỉ liên
hệ để Ban Thư ký Cuộc thi chuyển trả tiền thưởng.
- Trước khi công bố và trao thưởng, Ban Thư ký Cuộc thi có quyền yêu
cầu người trúng giải cung cấp Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước công
dân hoặc Hộ chiếu để đối chiếu, xác minh nhân thân của người dự thi. Ban
Thư ký Cuộc thi có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin cá nhân của người dự
thi. Trong trường hợp phát hiện người dự thi vi phạm Thể lệ Cuộc thi thì Ban
Tổ chức, Ban Thư ký Cuộc thi có quyền hủy kết quả của người dự thi.
5. Tổng kết Cuộc thi
- Tổ chức Chương trình nghệ thuật “Giữ trọn niềm tin” và Lễ Tổng kết
Cuộc thi. Dự kiến vào cuối tháng 7 năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 90 năm
Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020). Chương trình
được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam; trực tuyến trên
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; tiếp sóng trên một số đài phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương.
- Tặng Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi cho những người
đoạt giải Nhất trong các cuộc thi tuần. Tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo
Trung ương cho Ban Tuyên giáo tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung
ương và các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương có số lượng người dự thi
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nhiều nhất. Tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho tập thể và
cá nhân đã có nhiều thành tích trong tổ chức Cuộc thi.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
Thể lệ Cuộc thi có hiệu lực từ ngày ký quyết định ban hành và được
đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc sửa đổi, điều chỉnh
nội dung Thể lệ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban
Tổ chức Cuộc thi./.
Ban Tuyên giáo Trung ương
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