
LIEN DOAN LAO DONG  TP. HO CEll MINH 
LIEN DOAN LAO DQNG QUiN 1 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  —  Tir do — Hnh phüc 

S6: /TB-LDLD Qun 1, ngày 13 tháng 9 nãm 2019 

THÔNG BAO 
V/v tham gia Cuc thi ti4c nghim tIm hiu 90 nãm ljch sfr ye yang 

cüa Bang Cong san Vit Nam 

Thrc hin Cong van s 338-CV/BTGQU ngày 05/9/2019 cüa Ban Tuyên giáo 
Qun üy qun 1 v vic tham gia Cuc thi trc nghim tim hiu 90 näm lch sir ye yang 
cüa Dãng Cong san Vit Nam trên mng xä hi VCNET (http://vcnet.vn) do Ban 
Tuyên giáo Trung uang t chüc. Ban Thumg vi Lien doàn Lao dng Qun 1 thông báo 
dAn các CDCS tnrc thuc tham gia cuc thi, thu 

1. Di tffqng: T.t Ca doàn vien cong doàn, cong than, viên chic, ngithi lao 
dng t?i  các ca quan, dcm vj, doanh nghip trên dja bàn Qu.n 1. 

2. Hmnh thirc và ni dung dir thi: 

2.1. H'inh thirc: Thi trc nghim 

Cuc thi trc nghim duçc thirc hin hang tun, tun thir nht bt du tir 10 gi 
00 thir Hai, ngày 26/8/2019 và tun cu& cüng k& thüc vào 9 gi 00 thir Hai, ngày 
30/12/2019. 

(D tham gia CuOc  thi, vui lông truy cp và dang k3" tài khoãn t?i  dja chi 
http://vcnet.vn  và th1rc hin theo huâng dan). 

2.2. Ni dung: 

2.2.1. Tuyên truyn, phát dng rng rài trong can b, dãng viên, doàn viên cong 
doan, cong nhân, vien chüc, ngu?Yi lao dOng  tIch crc tim hiu v ljch si:r ye yang cüa 
Dãng Cong  san Vit Nam và tham gia Cuc thi tr.c nghim. 

2.2.2. Tt cã các ci quan, don vj, doanh nghip tham gia CuOc thi trc nghim. 

2.2.3. CuOc thi trc nghim "Tim hiu v ljch sir ye yang cUa Dãng Cong san 
Vit Nam" trên mang  xã hi VCNET duac Ban T chirc cuc thi trao giãi hang tun. 
Mi tun có 04 giái thuâng, bao gm: 

- 01 giãi NhAt: Trj giá 5.000.000 dAng. 

- 02 giài NhI : Mi giãi tn giá 3.000.000 dAng. 

- 03 giãi Ba Mi giái tn giá 2.000.000 dAng. 

- 05 giãi Khuyn khIch : Mi giãi trj giá 1.000.000 dng. 

(Ngui nhn giãi thuâng cO trách thim nOp  thu thu nhap cá th.n theo quy djnh) 
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2.2.4. Th l cuOc  thi vui lông tham kháo trên Trang tin din tü Dãng b qun 
(quanuyl.hcm.org.vnitailieultailieutuyentruyen 2019) hoc tai  các Trang tin din tCr 
Báo Nhân dan (nhandan.com.vn), Dãng Cong  san Vit Nam (dangcongsan.vn)... 

2.2.5. D nghj Cong doàn co sâ có báo cáo s6 krcng tham gia, cá nhân cüa don 
vj dt giái trong các cuc thi trc nghim hang tun v B ph.n Tuyên giáo Lien doàn 
lao dng qun 1 (qua email : ldld.ql@tphcm.gov.vn). 

Trên day là Thông báo v vic tham gia Cuc thi ti4c nghim tim hiu 90 nm 
ljch sir ye yang cüa Dâng Cong  san Vit Nam trên mng xä hi VCNET 

(http://vcnet.vn) do Ban Tuyên giáo Trung uong th chirc, d nghj Ban Chip hành các 
CDCS quan tam trin khai thrc hin- 

Noinhn: 
- Ban Tuyên giáo LDLE) TP "d b/c"; 
- Ban Dan van Quân üy Ql"d b/c"; 
- Ban Tuyên giáo Qun iy Ql"de b/c"; 
- BCH CDCS trirc thuc "di th!hin"; 
- Li.ru: VP, TG, mail, web. 

Hunh Vinh Lam 
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